01. април 2010. год.

Број 4

Службени лист града Зрењанина

Страна 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХIX

ЗРЕЊАНИН

47
На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46,
47. и 49. став 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези
члана 47. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је СРЂАНУ
ЂОРЂЕВИЋУ, одборнику Скупштине града
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним
11.05.2008. године, престао мандат одборника
подношењем оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Подносилац изборне листе ''За Европски
Зрењанин – Борис Тадић'' је дана 24.02.2010.
године, између две седнице Скупштине града
Зрењанина, поднео председнику Скупштине
града Зрењанина у име одборника Скупштине
града Зрењанина Срђана Ђорђевића, који је са
изборне листе наведеног подносиоца, његову
оставку на функцију одборника у Скупштини
града Зрењанина, са овлашћењем наведеног
одборника, дато у бланко оставци, подносиоцу
изборне листе да оставку у његово име преда
председнику Скупштине града и уговором о
регулисању међусобних односа, на којем су
потписи оверени, као и на оставци.
Одребом члана 46. став 1. тачка 1. Закона
о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), регулисано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран,
између осталог и подношењем оставке.
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У члану 47. став 1. и 2. наведеног Закона
регулисано је да подносилац изборне листе и
кандидат за одборника, односно одборник, могу
закључити уговор којим ће регулисати
међусобне односе и предвидети право
подносиоца изборне листе да, у име одборника,
поднесе оставку на функцију одборника у
скупштини јединице локалне самоуправе и да
приликом закључења уговора кандидат за
одборника, односно одборник,
предаје
подносиоцу изборне листе своју бланко оставку,
што се констатује у уговору.
Према члану 47. став 3. Закона о
локалним изборима бланко оставка је писмено
које садржи изјаву кандидата за одборника,
односно одборника, да подноси оставку на
функцију одборника у скупштини јединици
локалне самоуправе, као и овлашћење дато
подносиоцу изборне листе да ову оставку, у
његово име, преда председнику скупштине
јединице локалне самоуправе.
На основу наведених законских одредби,
а у складу са чланом 47. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст)
Комисија за мандатна питања је у свом
Извештају број: 06-17/10-I од 08.03.2010. године
утврдила постојање разлога за престанак
мандата горе наведеног одборника.
Обзиром да, сагласно одредбама члана
49. Закона о локалним изборима, Скупштина
одлучује о престанку мандата одборника, то се
доноси решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-1/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
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Број 4

Службени лист града Зрењанина
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

48
На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46,
47. и 49. став 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези
члана 47. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈЕЛЕНИ
КОВАЧИЋ, одборнику Скупштине града
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним
11.05.2008. године, престао мандат одборника
подношењем оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Подносилац изборне листе ''За Европски
Зрењанин – Борис Тадић'' је дана 24.02.2010.
године, између две седнице Скупштине града
Зрењанина, поднео председнику Скупштине
града Зрењанина у име одборника Скупштине
града Зрењанина Јелене Ковачић, која је са
изборне листе наведеног подносиоца, њену
оставку на функцију одборника у Скупштини
града Зрењанина, са овлашћењем наведеног
одборника, дато у бланко оставци, подносиоцу
изборне листе да оставку у њено име преда
председнику Скупштине града и уговором о
регулисању међусобних односа, на којем су
потписи оверени, као и на оставци.
Одребом члана 46. став 1. тачка 1. Закона
о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), регулисано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран,
између осталог и подношењем оставке.
У члану 47. став 1. и 2. наведеног Закона
регулисано је да подносилац изборне листе и
кандидат за одборника, односно одборник, могу
закључити уговор којим ће регулисати
међусобне односе и предвидети право
подносиоца изборне листе да, у име одборника,
поднесе оставку на функцију одборника у
скупштини јединице локалне самоуправе и да
приликом закључења уговора кандидат за
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одборника, односно одборник,
предаје
подносиоцу изборне листе своју бланко оставку,
што се констатује у уговору.
Према члану 47. став 3. Закона о
локалним изборима бланко оставка је писмено
које садржи изјаву кандидата за одборника,
односно одборника, да подноси оставку на
функцију одборника у скупштини јединици
локалне самоуправе, као и овлашћење дато
подносиоцу изборне листе да ову оставку, у
његово име, преда председнику скупштине
јединице локалне самоуправе.
На основу наведених законских одредби,
а у складу са чланом 47. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст)
Комисија за мандатна питања је у свом
Извештају број: 06-17/10-I од 08.03. 2010. године
утврдила постојање разлога за престанак
мандата горе наведеног одборника.
Обзиром да, сагласно одредбама члана
49. Закона о локалним изборима, Скупштина
одлучује о престанку мандата одборника, то се
доноси решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-2/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
49
На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и
56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези
члана 47. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
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Број 4

Службени лист града Зрењанина

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника
Скупштине града Зрењанина ЕРКЕ ВИЉАЧИК.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одребом члана 48. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), регулисано је да, кад одборнику
престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат припада подносиоцу изборне
листе са чије листе је био изабран одборник коме
је престао мандат, те да тај мандат изборна
комисија додељује кандидату кога одреди
подносилац изборне листе и да изборна комисија
одборнику издаје уверење да је изабран.
Подносилац изборне листе ''За Европски
Зрењанин – Борис Тадић'', са чије листе је био
изабран одборник Срђан Ђорђевић a коме је
престао мандат, одредио је кандидата за доделу
одборничког мандата, а који је у складу са
чланом 48. став 4. Закона о локалним изборима
дао писмену сагласност да прихвата мандат
одборника.
На основу напред наведеног и Извештаја
Комисије за мандатна питања број: 06-17/10-I од
08.03.2010. године, Градска изборна комисија је
у складу са законским одредбама издала Ерки
Виљачик уверење да је изабрана за одборника
Скупштине града Зрењанина.
У складу са чланом 47. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст),
Комисија за мандатна питања је
у свом
Извештају број: 06-19/10-I од 09.03.2010. године
утврдила предлог Решења о потврђивању
мандата горе наведеног одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима
Скупштина јединице локалне самоуправе
одлучује о потврђивању мандата нових
одборника, то jе донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-3/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН

Страна 53
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

50
На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и
56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези
члана 47. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника
Скупштине града Зрењанина ЂОРЂА РАДУ.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одребом члана 48. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), регулисано је да, кад одборнику
престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат припада подносиоцу изборне
листе са чије листе је био изабран одборник коме
је престао мандат, те да тај мандат изборна
комисија додељује кандидату кога одреди
подносилац изборне листе и да изборна комисија
одборнику издаје уверење да је изабран.
Подносилац изборне листе ''За Европски
Зрењанин – Борис Тадић'', са чије листе је био
изабран одборник Јелена Ковачић a којој је
престао мандат, одредио је кандидата за доделу
одборничког мандата, а који је у складу са
чланом 48. став 4. Закона о локалним изборима
дао писмену сагласност да прихвата мандат
одборника.
На основу напред наведеног и Извештаја
Комисије за мандатна питања број: 06-17/10-I од
08.03.2010. године, Градска изборна комисија је
у складу са законским одредбама издала Ђорђу
Раду уверење да је изабран за одборника
Скупштине града Зрењанина.
У складу са чланом 47. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст),
Комисија за мандатна питања је
у свом
Извештају број: 06-19/10-I од 09.03.2010. године
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Службени лист града Зрењанина

утврдила предлог Решења о потврђивању
мандата горе наведеног одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима
Скупштина јединице локалне самоуправе
одлучује о потврђивању мандата нових
одборника, то jе донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-4/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
51
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 38. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ГОРАНУ
ЂОРЂЕВИЋУ,
дипл.
инг.
производног
менаџмента, престала функција члана Градског
већа града Зрењанина даном подношења оставке
01.04.2010. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

52
На основу члана 31. став 1. тачка 12. и
члана 46. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), члана 29. став
2. и члана 31. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
СЛАВКО РОДИЋ, правник, бира се за
члана Градског већа града Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-5/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
53
На основу члана 31. и 35. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 43. и 47. Пословника града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
I
СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инг.
производног
менаџмента,
разрешава
се
дужности председника Комисије за мандатна
питања.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-6/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
54
На основу члана 31. и 35. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 47. став 3. Пословника града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
I
РАДУ ЂОРЂЕ, дипл.ецц., бира се за
председника Комисије за мандатна питања.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-7/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
55
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 27. и 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 01.04.2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН

РАДУ ЂОРЂУ, дипл. ецц., престаје
функција директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин,
даном
потврђивања
мандата
одборника Скупштине града Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-8/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
56
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 12. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и 13/06)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 01.04.2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I
БОРИВОЈ ДОРОСЛОВАЧКИ, дипл.
ецц., именује се за вршиоца дужности директора
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-9/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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57
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 7. Одлуке о заштитнику
грађана (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 10/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 24/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 01.04.2010.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да ВЛАДИМИРУ
АРСИЋУ, дипл. правнику, престаје функција
заштитника грађана за територију града
Зрењанина, од 02.04.2010. године, због истека
мандата.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-10/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
58
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о заштитнику
грађана (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 10/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 24/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 01.04.2010.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I

ЧКИ

ОДРЕЂУЈЕ се ДРАГАНА РАДЛОВАГРОЗДАНОВ, заменик заштитника

01. април 2010. год.

грађана за обављање функције заштитника
грађана за територију града Зрењанина, а почев
од 02.04.2010. године до избора новог
заштитника грађана.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-11/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
59
На основу члана 47. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09), чл.
20. и 32. а у вези са чланом 66. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07),
чланa 31. тачка 2. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 01.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Зрењанина за
2010. годину (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 19/09) у члану 1. износ: ''2.899.736.000''
замењује се износом: ''3.022.567.000''.
Члан 2.
У члану 2. Tачка 1. ''Општи део,
Приходи'' Економска класификација 711183 –
Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства износ: ''10.000'' замењује се износом:
''1.000.000''.
Економска класификација 711184 –
Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу износ: ''150.000''
замењује се износом: ''6.000.000''. Укупно 711:
износ: ''1.148.210.000'' замењује се износом:
''1.155.050.000''.
Економска класификација 714543 –
Накнада за промену намене обрадивог
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пољопривредног земљишта износ: ''100.000''
замењује се износом: ''300.000''.
Укупно 714: износ: ''120.710.000''
замењује се износом: ''120.910.000''.
После економске класификације 741141–
Приходи буџета града од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака додаје се нова економска
класификација 741142 – Приходи од камата на
средства корисника буџета града која су
укључена у депозит пословне банке са којом
надлежни орган града закључи уговор о
депоновању средстава у износу од: ''10.000''.
Економска класификација 741531 Комунална такса за коришћење простора на
јавним
површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности
износ: ''50.000.000'' замењује се износом:
''70.000.000''.
После економске класификације 741532
– Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима
додаје се нова економска класификација 741533
– Комунална такса за коришћење слободних
површина за кампове, постављање шатора или
друге облике привременог коришћења у износу
од: ''50.000''.
После економске класификације 741535 –
Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом додаје се нова
економска класификација 741536 – Накнада за
коришћење грађевинског земљишта од правних
лица у износу од ''80.000''. Укупно 741: износ:
''424.000.000''
замењује
се
износом:
''444.140.000''.
Економска класификација 742241 –
Градске
административне
таксе
износ:
''6.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000''.
Економска класификација 742253 –
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
износ: ''241.931.919'' замењује се износом:
''241.791.919''. Укупно 742: износ: ''354.431.919''
замењује се износом: ''358.291.919''.
У оквиру економске класификације
743000 – Новчане казне и одузета имовинска
корист уводи се нова економска класификација
743324 – Приходи од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима у износу од:
''12.000.000''.
Економска класификација 743341 –
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом Скупштине града, као и одузета
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имовинска корист у том поступку износ:
''10.000.000'' замењује се износом: ''1.294.544''.
Укупно 743: износ: ''10.500.000'' замењује
се износом: ''13.794.544''.
Назив ''Приходи и примања буџета''
замењује се називом ''Приходи и примања без
пренетих средстава из претходне године'' а износ
од ''2.899.736.000'' замењује се износом:
''2.934.070.544''.
После ''Приходи и примања без пренетих
средстава из претходне године'', додаје се
економска класификација 321000, нераспоређени
вишак прихода и примања.
После ''Нераспоређени вишак прихода и
примања'' додаје се економска класификација
321311, нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година у износу од
88.496.456.
После ''Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година'', додаје се назив
''Приходи и примања буџета'' у износу од
3.022.567.000.
Додатни приходи буџетских корисника,
износ: ''457.735.000'' замењује се износом:
''527.398.454''.
Укупни приходи и примања износ:
''3.357.471.000''
замењује
се
износом:
''3.549.965.454''.
У тачки 2. ''Општи део, Расходи''
вршиће се следеће измене и допуне:
Код Економске класификације 400000 –
Текући расходи у колони – Средства из буџета
износ: ''2.610.645.000'' замењује се износом:
''2.730.601.000'', а у колони – Расходи и издаци из
додатних
прихода
корисника
износ:
''254.140.000''
замењује
се
износом:
''242.835.000'', и колони Укупна средства износ:
''2.864.785.000''
замењује
се
износом:
''2.973.436.000''.
Eкономскa класификацијa 410000 Расходи за запослене у колони Средства из
буџета износ: ''907.999.000'' замењује се износом:
''913.173.000'', у колони – Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''39.456.000''
замењује се износом: ''38.682.000'', у колони
Укупна средства износ: ''947.455.000'' замењује
се износом: ''951.855.000''.
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони –
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''3.485.000'' замењује се
износом: ''9.591.864'', а у колони Укупна
средства износ: ''677.455.000'' замењује се
износом: ''683.561.864''.
Eкономска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодаваца у
колони – Расходи и издаци из додатних прихода
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корисника износ: ''639.000'' замењује се износом:
''1.732.136'', а у колони Укупна средства износ:
''120.686.000''
замењује
се
износом:
''121.779.136''.
Eкономска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони Средства из буџета износ: ''72.369.000'' замењује
се износом: ''76.516.000'', у колони – Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''22.826.000'' замењује се износом: ''18.679.000''.
Eкономска класификација 415 – Накнада
трошкова за запослене у колони - Средства из
буџета износ: ''19.022.000'' замењује се износом:
''20.049.000'', у колони – Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''11.049.000''
замењује се износом: ''8.022.000'', у колони
Укупна средства износ: ''30.071.000'' замењује се
износом: ''28.071.000''.
Eкономска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
– Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''1.050.000'' замењује се
износом: ''250.000'', у колони Укупна средства
износ: ''2.050.000'' замењује се износом:
''1.250.000''.
Економска класификација 420000 –
Коришћење услуга и роба у колони Средства из
буџета износ: ''669.127.000'' замењује се износом:
''688.078.000'' у колони Расходи и издаци из
додатних
прихода
корисника
износ:
''210.881.000''
замењује
се
износом:
''199.350.000'', у колони Укупна средства износ:
''880.008.000''
замењује
се
износом:
''887.428.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета износ:
''149.423.000''
замењује
се
износом:
''152.023.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''33.700.000''
замењује се износом: ''30.600.000'' у колони
Укупна средства износ: ''183.123.000'' замењује
се износом: ''182.623.000''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Расходи и издаци
из додатних прихода корисника износ:
''3.049.000'' замењује се износом: ''2.649.000'', у
колони Укупна средства износ: ''8.183.000''
замењује се износом: ''7.783.000''.
Економска класификација 423 – Услуге по
уговору у колони Средства из буџета износ:
''68.184.000'' замењује се износом: ''69.585.000'', у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''23.206.000'' замењује се
износом: ''20.805.000'', у колони Укупна средства
износ: ''91.390.000'' замењује се износом:
''90.390.000''.
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Економска класификација
424 –
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''121.543.000'' замењује се износом:
''115.143.000'', у колони Расходи и издаци из
додатни прихода корисника износ: ''15.982.000''
замењује се износом: ''20.382.000'', у колони
Укупна средства износ: ''137.525.000'' замењује
се износом: ''135.525.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета износ: ''306.374.000'' замењује се износом:
''319.194.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''92.146.000''
замењује се износом: ''85.646.000'', у колони
Укупна средства износ: ''398.520.000'' замењује
се износом: ''404.840.000''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета износ:
''18.469.000'' замењује се износом: ''26.999.000'', у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''42.798.000'' замењује се
износом: ''39.268.000'', у колони Укупна средства
износ: ''61.267.000'' замењује се износом:
''66.267.000''.
Економска класификација 450000 Субвенције у колони средства из буџета и у
колони укупна средства износ: ''329.300.000''
замењује се износом: ''414.300.000''.
Економска
класификација
451Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама у колони средства из буџета и
колони укупна средства износ: ''329.300.000''
замењује се износом: ''414.300.000''.
Економска класификација 460000 Донације, дотације и трансфери у колони
средства из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''582.260.000'' замењује се износом:
''592.791.000''. Eкономска класификација 463 Текући трансфери осталим нивоима власти у
колони средства из буџета и колони укупна
средства износ: ''582.260.000'' замењује се
износом: ''592.791.000''.
Економска класификација 480000 Остали расходи у колони средства из буџета
износ: ''73.846.000'' замењује се износом:
''74.146.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''2.585.000''
замењује се износом: ''3.585.000'', у колони
Укупна средства износ: ''76.431.000'' замењује се
износом: ''77.731.000''.
Eкономска
класификација
481
–
Донације невладиним организацијама у колони
средства из буџета износ: ''10.950.000'' замењује
се износом: ''11.250.000'', у колони Укупна
средства износ: ''11.285.000'' замењује се
износом: ''11.585.000''.
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Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''1.982.000'' замењује се износом: ''2.982.000'', у
колони Укупна средства износ: ''33.828.000''
замењује се износом: ''34.828.000''.
Економска класификација
500000 –
Издаци за нефинансијску имовину у колони
Средства из буџета износ: ''277.301.000''
замењује се износом: ''280.176.000'' у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''203.395.000'' замењује се
износом: ''284.363.454'', у колони Укупна
средства износ: ''480.696.000'' замењује се
износом: ''564.539.454''.
Економска класификација 510000 –
Основна средства у колони Средства из буџета
износ: ''273.501.000'' замењује се износом:
''276.376.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних
прихода
корисника
износ:
''198.795.000''
замењује
се
износом:
''279.763.454'', у колони Укупна средства износ:
''472.296.000''
замењује
се
износом:
''556.139.454''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета износ: ''265.013.000''
замењује се
износом: ''266.888.000'' у колони Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''188.497.000'' замењује се износом: ''270.730.454''
у колони Укупна средства износ: ''453.510.000''
замењује се износом: ''537.618.454''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета износ:
''5.187.000'' замењује се износом: ''6.187.000'' у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''10.048.000'' замењује се
износом: ''8.783.000'', у колони Укупна средства
износ: ''15.235.000'' замењује се износом:
''14.970.000''.
Укупни расходи и издаци у колони
Средства из буџета износ: ''2.899.736.000''
замењује се износом: ''3.022.567.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''457.735.000'' замењује се
износом: ''527.398.454'' и колони Укупна
средства износ: ''3.357.471.000'' замењује се
износом: ''3.549.965.454''.
У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',
вршиће се следеће измене и допуне:
Укупна примања износ: ''2.489.056.000''
замењује се износом: ''2.922.730.544'', шифра
економске класификације 71 – Порески приходи
износ: ''1.685.930.000'' замењује се износом:
''1.566.310.000'',
шифра
економске
класификације 711 – Порез на доходак, добит и
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ:
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''1.148.210.000''
замењује
се
износом:
''1.021.550.000'',
шифра
економске
класификације 711180 - Самодопринос износ:
''126.660.000''
замењује
се
износом:
''133.500.000'', шифра економске класификације
714 – Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)
износ: ''120.710.000'' замењује се износом:
''120.910.000'', шифра економске класификације
74 – Непорески приходи, од чега: износ:
''287.931.919''
замењује
се
износом:
''841.226.463''.
Укупни издаци износ: ''2.887.946.000''
замењује се износом: ''3.010.777.000'', шифра
економске класификације 4 – Текући расходи
износ: ''2.610.645.000'' замењује се износом:
''2.137.810.000'',
шифра
економске
класификације 41 – Расходи за запослене износ:
''907.101.000''
замењује
се
износом:
''913.173.000'', шифра економске класификације
42 – Коришћење роба и услуга износ:
''670.025.000''
замењује
се
износом:
''688.078.000'', шифра економске класификације
45 – Субвенције износ: ''329.300.000'' замењује се
износом: ''414.300.000'', шифра економске
класификације 48+49 – Остали расходи износ:
''85.846.000'' замењује се износом: ''86.146.000'',
шифра економске класификације 4631 –
Трансфери износ: ''582.260.000'' замењује се
износом: ''592.791.000'', шифра економске
класификације 5 – Капитални издаци износ:
''277.301.000''
замењује
се
износом:
''280.176.000''.
Члан 3.
У Посебаном делу у члану 3. вршиће се
следеће измене и допуне:
У члану 3., у ставу 1., износ:
''2.899.736.000''
замењује
се
износом:
''3.022.567.000'' и износ: ''457.735.000'' замењује
се износом: ''527.398.454''.
У истом члану у табеларном прегледу:
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 130 – Опште
услуге, вршиће се следеће измене: Eкономска
класификација 426 – Материјал у колони
Средства из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''8.000.000'' замењује се износом:
''12.000.000'', економска класификација 512 –
Машине и опрема у колони Средства из буџета и
у колони Укупна средства износ: ''2.500.000''
замењује се износом: ''3.500.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
130 – Градска управа – Опште услуге у колони
средства из буџета и у колони Укупна средства
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износ: ''305.290.000''
''310.290.000''.
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замењује

се

износом:

Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 810 –Услуге
рекреације и спорта, Глава 3.10 Физичка
култура, вршиће се следеће измене: Економска
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) у колони Средства из
сопствених извора 04 и остали извора 13 и
остало додаје се износ: ''1.272.264'' и у колони
укупно износ: ''36.672.000'' замењује се износом:
''37.944.264''. Економска класификација 412000 –
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из сопствених извора 04 и
остали извора 13 и остало износ: додаје се износ:
''227.736'' и у колони укупно износ: ''6.248.000''
замењује се износом: ''6.475.736''. Економска
класификација 421000 – Стални трошкови, у
колони средства из сопствених извора 04 и
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' се
брише и у колони Укупна средства износ:
''36.500.000'' замењује се износом: ''36.000.000'',
економска класификација 425000 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
сопствених извора 04 и остали извора 13 и
остало износ: ''1.000.000'' се брише а у колони
укупно износ: ''7.000.000'' се замењује износом:
''6.000.000''. После економске класификације
426000 – Материјал додаје се економска
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе
и казне, у колони Средства из сопствених извора
04 и осталих извора 13 и остало и у колони
Укупно износ: ''1.000.000'', после економске
класификације 482000 – Порези, обавезне таксе
и казне додаје се економска класификација
511000 – зграде и грађевински објекти у колони
средства из сопствених извора 04 и остали
извора 13 и остало као и у колони укупно износ:
''64.545.454''.
Укупно за функционалну класификацију
810 – Глава 3.10 – Услуге рекреације и спорта –
физичка култура у колони Средства из
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало износ: ''2.500.000'' замењује се износом:
''68.045.454'' а у колони укупно износ:
''127.500.000''
замењује
се
износом:
''193.045.454''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
911
–
Предшколско
образовање,
Глава
3.11
Предшколско образовање, вршиће се следеће
измене: Економска класификација 411000 –
Плате, додаци и накнаде запослених, у колони
Средства из сопствених извора 04 и осталих
извора 13 и остало износ: ''500.000'' замењује се
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износом: ''5.334.600'' и у колони Укупно износ:
''151.860.000''
замењује
се
износом:
''156.694.600'', економска класификација 412000
– Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из сопствених извора 04 и
осталих извора 13 и остало износ: ''90.000''
замењује се износом: ''955.400'' и у колони
Укупно износ: ''27.183.000'' замењује се износом:
''28.048.400''. Економска класификација 415000 –
Накнада трошкова за запослене у колони
Средства из сопствених извора 04 и осталих
извора 13 и остало износ: ''6.170.000'' замењује се
износом: ''4.170.000'' и у колони Укупно износ:
''8.150.000'' замењује се износом: ''6.150.000''.
Економска класификација 416000 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, у колони
средства из сопствених извора 04 и осталих
извора 13 и остало и у колони укупно износ:
''800.000'' се брише. Економска класификација
422000 – Трошкови путовања, у колони средства
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало и у колони Укупно износ: ''692.000''
замењује се износом: ''292.000'', економска
класификација 425000 – Текуће поправке и
одржавање, у колони средства из сопствених
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ:
''3.654.000'' замењује се износом: ''2.154.000'' а у
колони укупно износ: ''4.400.000'' замењује се
износом: ''2.900.000''. Економска класификација
512000 – Машине и опрема у колони средства из
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало и у колони укупно износ: ''2.900.000''
замењује се износом: ''1.900.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 110 –Извршни
и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, Глава
3.13 Савез слепих, општинска организација
глувих и наглувих, пријатељи деце,
параплегичари, вршиће се следеће измене:
После Економске класификације 481000 – Плате,
додаци и накнаде запослених додаје се нова
економска класификација 481000 – Социјална
давања запосленима у колони Средства из
буџета и у колони укупно износ: ''300.000''.
Укупно за главу 3.13 - Савез слепих,
општинска организација глувих и наглувих,
пријатељи деце, параплегичари у колони
средства из буџета и колони укупно износ:
''3.780.000'' замењује се износом: ''4.080.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге, Глава 3.16 Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:
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МЗ ''Арадац'' - Економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''900.000'' замењује се износом:
''1.200.000''. Укупно МЗ ''Арадац'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''2.276.000'' замењује се износом: ''2.576.000''.
МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупно
износ: ''3.700.000'' замењује се износом:
''3.000.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''4.456.000'' замењује се износом:
''3.756.000''.
МЗ
''Бело
Блато''
Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''1.200.000''. Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.650.000'' замењује се износом: ''1.850.000''.
МЗ
''Елемир''
–
Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''7.500.000''. Укупно МЗ ''Елемир'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''4.505.000'' замењује се износом: ''9.005.000''.
МЗ ''Јанков Мост'' - Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''320.000'' замењује се износом: ''300.000''.
Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''745.000''
замењује се износом: ''725.000''.
МЗ ''Клек'' - Економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''7.300.000'' замењује се износом: ''7.600.000''.
Укупно МЗ ''Клек'' у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''8.218.000'' замењује
се износом: ''8.518.000''.
МЗ ''Лукино Село'' - Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''160.000'' замењује се износом: ''320.000''.
Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''725.000''
замењује се износом: ''885.000''.
МЗ
''Лукићево''
Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''4.000.000'' замењује се износом:
''3.500.000''. Укупно МЗ ''Лукићево'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''4.720.000'' замењује се износом: ''4.220.000''.
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МЗ
''Меленци''
Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''139.000'' замењује се износом: ''80.000''.
Укупно МЗ ''Меленци'' у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.423.000''
замењује се износом: ''2.364.000''.
МЗ
''Стајићево''
Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''1.200.000''. Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''2.083.000'' замењује се износом: ''2.283.000''.
МЗ
''Фаркаждин''
Економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''50.000'', замењује се износом: ''100.000''.
Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''700.000''
замењује се износом: ''750.000''.
МЗ ''Ченте'' - Економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.000.000'', замењује се износом: ''1.200.000''.
Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''2.304.000'' замењује
се износом: ''2.504.000''.
МЗ ''Златица'' - Економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.100.000'', замењује се износом: ''1.300.000''.
Укупно МЗ ''Златица'' у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.465.000''
замењује се износом: ''1.665.000''.
МЗ ''Мужља'' - Економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.000.000'', замењује се износом:
''1.700.000''. Укупно МЗ ''Мужља'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.047.000'' замењује се износом: ''1.747.000''.
Укупно за функционалну класификацију
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.16 Месне
заједнице у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''120.000.000'' замењује се
износом: ''125.531.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 620 – Развој
заједнице, Глава 3.17 ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'',
вршиће се следеће измене:
Економска класификација 424000
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''17.910.000'' замењује се износом
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''10.910.000'', и у колони Укупно износ:
''19.290.000'' замењује се износом: ''12.290.000''.
Економска класификација 425000
–
Текуће поправке и одржавање у колони
Средства из буџета износ: ''240.150.000''
замењује се износом ''246.970.000'', а у колони
Укупно износ: ''291.452.000'' замењује се
износом: ''298.272.000''.
Економска класификација 511000 –
Зграде и грађевински објекти у колони Средства
из буџета износ: ''263.013.000'' замењује се
износом ''263.193.000'', и у колони Укупно
износ: ''444.198.000'' замењује се износом:
''444.378.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
510
–
Управљање отпадом, Глава 3.19 ЈКП
''Чистоћа и зеленило'', вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 451000 –
Субвенције у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''86.000.000'' замењује се
износом: ''91.000.000''.
Укупно за функционалну класификацију
510 и главу 3.19 у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''86.000.000'' замењује
се износом ''91.000.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
660
–
Стамбени
развој
и
развој
заједнице
некласификован на другом месту, Глава 3.20
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'', вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 414000 –
Социјална давања за запослене у колони
Средства из буџета додаје се износ: ''4.147.000'' а
у колони средства из сопствених извора 04 и
осталих извора 13 и остало износ: ''4.609.000''
замењује се износом: ''462.000''.
Економска класификација 415000 –
Накнада
трошкова за запослене у колони
Средства из буџета додаје се износ: ''1.027.000'' а
у колони средства из сопствених извора 04 и
осталих извора 13 и остало износ: ''3.297.000''
замењује се износом: ''2.270.000''.
Економска класификација 421000 –
Стални трошкови у колони Средства из буџета
износ: ''4.100.000'' замењује се износом:
''6.700.000'', а у колони Средства из сопствених
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ:
''4.745.000'' замењује се износом: ''2.145.000''.
Економска класификација 423000 –
Услуге по уговору у колони Средства из буџета
износ: ''3.229.000'' замењује се износом:
''4.630.000'', а у колони Средства из сопствених
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извора 04 и осталих извора 13 и остало износ:
''4.656.000'' замењује се износом: ''2.255.000'', а у
колони Укупно износ: ''7.885.000'' замењује се
износом: ''6.885.000''.
Економска класификација 424000 –
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета додаје се износ: ''600.000'', а у колони
Средства из сопствених извора 04 и осталих
извора 13 и остало износ: ''625.000'' замењује се
износом: ''25.000''.
Економска класификација 425000 –
Текуће поправке и
одржавање у колони
Средства из буџета додаје се износ: ''4.000.000'',
а у колони Средства из сопствених извора 04 и
осталих извора 13 и остало износ: ''4.140.000''
замењује се износом: ''140.000''.
Економска класификација 426000 –
Материјал у колони Средства из буџета додаје се
износ: ''4.530.000'', а у колони Средства из
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало износ: ''4.705.000'' замењује се износом:
''1.175.000'', а у колони Укупно износ:
''4.705.000'' замењује се износом: ''5.705.000''.
Економска класификација 511000 –
Зграде и грађевински објекти у колони Средства
из буџета додаје се износ: ''1.695.000'', а у колони
Средства из сопствених извора 04 и осталих
извора 13 и остало износ: ''5.812.000'' замењује се
износом: ''13.500.000'', а у колони Укупно износ:
''5.812.000'' замењује се износом: ''15.195.000''.
Економска класификација 512000 –
Машине и опрема у колони Средства из
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало износ: ''1.650.000'' замењује се износом:
''1.385.000'', а у колони Укупна средства износ:
''1.650.000'' замењује се износом: ''1.385.000''.
Укупно за функционалну класификацију
660 и главу 3.20 у колони Средства из буџета
износ: ''71.320.000'' замењује
се износом
''91.320.000'' у колони Средства из сопствених
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ:
''36.332.000'' замењује се износом: ''25.450.000'' и
у колони Укупна средства износ: ''107.652.000''
замењује се износом: ''116.770.000''.
После функционалне класификације
640 – Стамбени развој, глава 3.21 назив Јавно
стамбено предузеће ''Зрењанин'', замењује се
са називом ЈП ''Пословни простор''
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 473 – Туризам,
Глава 3.22 ЈП ''Туристички центар града
Зрењанина'', вршиће се следеће измене:
Економска класификација 424000 –
Специјализоване услуге у колони Средства из
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
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остало износ: ''9.000.000'' замењује се износом:
''14.000.000'' а у колони Укупно износ:
''17.000.000'' замењује се износом: ''22.000.000''.
Економска класификација 425000 –
Текуће поправка и одржвање у колони Средства
из буџета износ: ''2.000.000'' замењује се
износом: ''4.000.000'', а у колони Укупно износ:
''2.600.000'' замењује се износом: ''4.600.000''.
Економска класификација 511000 –
Зграде и грађевински објекти у колони Средства
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало износ: ''1.500.000'' замењује се износом:
''11.500.000'' а у колони Укупно износ:
''1.500.000'' замењује се износом: ''11.500.000''.
Укупно за функционалну класификацију
473 и главу 3.22 у колони Средства из буџета
износ: ''45.900.000'' замењује
се износом
''47.900.000'', Средства из сопствених извора 04 и
осталих извора 13 и остало износ: ''24.600.000''
замењује се износом: ''39.600.000'' у колони
Укупно износ: ''70.500.000'' замењује се износом:
''87.500.000''.
Укупно за јавна предузећа у колони
Средства из буџета износ: ''1.049.938.000''
замењује се износом ''1.076.938.000'', Средства
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало износ: ''316.837.000'' замењује се износом:
''320.955.000'' у колони Укупна средства износ:
''1.366.775.000''
замењује
се
износом:
''1.397.893.000''.

''526.938.454'' и у колони укупно износ:
''3.236.027.000''
замењује
се
износом:
''3.428.521.454''.
Укупни расходи и издаци у колони
Средства из буџета износ: ''2.899.736.000''
замењује се износом: ''3.022.567.000'', а у колони
Средства из сопствених извора 04 и осталих
извора 13 и остало износ: ''457.735.000'' замењује
се износом: ''527.398.454'', а у колони Укупно
износ: ''3.357.471.000'' замењује се износом:
''3.549.965.454''.
Члан 4.

Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 620 – Развој
заједнице, Глава 3.25. Издвојена средства за
подстицај развоја, вршиће се следеће измене:
Економска класификација 451000 –
Аграрни буџет у колони Средства из буџета и у
колони укупно износ: ''50.000.000'' замењује се
износом: ''130.000.000''.
Укупно за главу 3.25 у колони Средства
из буџета и у колони укупно износ: ''55.000.000''
замењује се износом: ''135.000.000''.
Глава 3.27 економска класификација
463000 – Самодопринос за изградњу болнице у
колони Средства из буџета и у колони укупно
износ: ''5.000.000'' замењује се износом:
''10.000.000''.
Укупно за функционалну класификацију
490 и главу 3.27. у колони Средства из буџета и
у колони укупно износ: ''25.000.000'' замењује се
износом: ''30.000.000''.
Укупно за раздео 3. – Градска управа у
колони
Средства
из
буџета
износ:
''2.778.752.000''
замењује
се
износом:
''2.901.583.000 а у колони Средства из
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и
остало износ: ''457.275.000'' замењује се износом:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-12/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
60
На основу члана 90., 92. став 2. и члана
93. став 4. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члана 20. и
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07) и члана 31. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је

Обавезују се сви корисници буџетских
средстава да усагласе сва акта и Програме за
2010. годину са Законом о буџетском систему и
са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2010. годину.
Члан 5.
Ову Одлуку доставити Министарству
финансија Републике Србије и објавити у
''Службеном листу града Зрењанина''.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА И КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
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ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком
ближе се
уређује
надлежност, услови и финансирање припремања
и
опремања
грађевинског
земљишта,
критеријуми и мерила за обрачун накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта
и
утврђивање висине те накнаде и поступак
закључења уговора о накнади, критеријуми за
легализацију бесправно изграђених објеката као
и друга питања од значаја за ову област.
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Дирекција закључује уговоре за вршење
стручног
надзора
над
изградњом
инфраструктурних објеката које граде или
реконструишу јавна предузећа.
Дирекција обавља законом предвиђене
послове за град Зрењанин, као инвеститора,
уколико се неизграђено грађевинско земљиште
опрема средствима физичких и правних лица.
II УРЕЂИВАЊЕ И
ФИНАНСИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 4.
Уређивање
грађевинског
земљишта
обухвата његово припремање и опремање у
складу са Законом.

Члан 2.
Члан 5.
Уређивање грађевинског земљишта врши
се према средњорочном и годишњем програму
уређивања, које доноси Скупштина града
Зрењанина, на предлог ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина“ (у даљем
тексту: Дирекција)
Средњорочни програм за период од пет
година и годишњи програм уређивања
грађевинског земљишта доноси се до 31.12.
текуће године за наредни период од пет, односно
годину дана.
Програм
уређења
грађевинског
земљишта на територији града Зрењанина
садржи нарочито:
- плански основ за уређивање грађевинског
земљишта
у
појединим
деловима
насељеног места Зрењанин и осталим
насељеним местима на територији града
Зрењанина,
- надлежност Дирекције за реализацију
Програма,
- обим и структуру радова на изградњи
одређених инфраструктурних објеката,
- изворе средстава и распоред средстава по
локалитетима,
- и друге садржаје битне за уређивање
грађевинског земљишта у складу са
Законом и подзаконским актима.
Дирекција по истеку текуће године
подноси извештај
Скупштини града о
реализацији Програма из овог члана.
Члан 3.
Дирекција врши инвеститорске послове,
стручни и обрачунски надзор на реализацији
усвојених програма уређивања грађевинског
земљишта у складу са законом.

Уређивање
грађевинског
земљишта
финансира се из следећих извора:
- накнаде
за
уређење
грађевинског
земљишта,
- накнаде за коришћење грађевинског
земљишта,
- закупнине грађевинског земљишта,
- средства
остварена
од
отуђења
грађевинског земљишта,
- средства остварена од конверзије права
коришћења, односно права закупа,
- средствима физичких и правних лица за
комунално опремање неуређеног и
неизграђеног грађевинског земљишта,
републичких,
односно
покрајинских
инвестиционих фондова,
- донација,
- средства остварена отуђењем некретнина
(објеката) чији је власник град Зрењанин
- и других извора у складу са законом и
подзаконским прописима.
III
НАКНАДА
ЗА
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 6.
Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта плаћа инвеститор, у складу са овом
Одлуком на основу уговора који закључује са
Дирекцијом.
Инвеститором се сматра власник,
закупац или корисник грађевинског земљишта за
које се на основу планског документа може
издати решење за изградњу објекта, адаптацију,
реконструкцију, доградњу, промену намене
објекта, као и лице које је изградило, доградило
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односно реконструисало објекат без грађевинске
дозволе, а које је поднело захтев за легализацију
објекта.
Члан 7.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта се обрачунава и уговара према метру
квадратном (м2) бруто развијене површине
објекта.
Члан 8.

-

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се и не уговара за
изградњу објеката чији је инвеститор град
Зрењанин или је инвеститор правно лице које је
основала општина, односно град Зрењанин.
Члан 9.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта утврђује се на основу
следећих критеријума; степена комуналне
опремљености,
годишњих
програма
за
уређивање
грађевинског
земљишта,
урбанистичке зоне, намене и површине објекта.
Посебном одлуком Скупштине града
Зрењанина, за изградњу објеката од стратешког
интереса за развој града, висина износа накнаде
за уређивање грађевинског земљишта може се
утврдити у другом износу у односу на висину
износа накнаде одређене овом Одлуком.
Члан 10.
Подручје града Зрењанина подељено је
на седам урбанистичких зона.
Границе урбанистичких зона утврђене су
према степену комуналне опремљености
грађевинског земљишта, положају локације у
односу на остале делове насељеног места
(близина центра насељеног места, атрактивност,
посебне погодности за одређену намену објекта
и слично).
Члан 11.
Намена грађевинског земљишта на којем
се објекти граде може бити: становање,
комерцијална делатност, производна делатност и
остале делатности.
-

-

Стамбена намена обухвата породично
становање са највише четири стамбене
јединице и вишепородично становање за
више од четири стамбене јединице,
комерцијална делатност обухвата: хотеле и
друге угоститељске објекте, трговинске
објекте, банке, мењачнице, коцкарнице,
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агенције,
посебне
канцеларије,
представништва,
кладионице,
видео
клубове,
изложбено-продајне
салоне,
бензинске
пумпе,
остале
објекте
комерцијалног карактера и све пратеће
просторе за ту делатност,
производна
делатност
обухвата:
индустрију, грађевинарство, производно
занатство, магацине, складишта и друге
сродне делатности,
остале делатности обухватају: делатности
од
посебног
друштвеног
значаја
(здравство, просвета, култура, социјална
заштита, управа, правосуђе, спорт), верски
објекти, услужно занатство и друге
делатности горе непомињане.

IV ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 12.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта обрачунава се на основу трошкова
припремања и трошкова опремања грађевинског
земљишта на које се примењује корективни
коефицијент за погодност локације и корективни
коефицијент према намени објекта који се гради.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта утврђује се према
следећој формули:
Накнада = О х К1 х К2
О=основица (трошкови припремања и
трошкови опремања),
К1=корективни коефицијент погод-ности
локације,
К2=корективни
коефицијент
према
намени објекта.
1. Трошкови припремања грађевинског
земљишта
Члан 13.
Трошкови припремања грађевинског
земљишта обухватају:
- истражне радове (инжењерско-техничка
испитивања земљишта, израда елабората,
студија, анализа о грађевинском земљишту,
заштити животне средине и сл.),
- израду геодетских, геолошких и других
подлога,
- израду планске документације (просторни
план, план генералне регулације, план
детаљне регулације),
- израду урбанистичко - техничке документације,
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- израду програма уређивања грађевинског
земљишта, програма отуђења грађевинског
земљишта,
- прибављање земљишта (експропријација,
административни
пренос
грађевинског
земљишта) и решавање других имовинско
правних односа везаних за грађевинско
земљиште,
- накнаду за претварање пољопривредног
земљишта у грађевинско,
- техничку припрему земљишта,
- санационе
радове,
рашчишћавање
земљишта, припремне радове у циљу

заштите животне средине и заштите
споменика културе,
- расељавање и рушење објеката који су
урбанистичким планом предвиђени и
санирање терена.
Члан 14.
Трошкови припремања грађевинског
земљишта по урбанистичким зонама утврђују се
за 2010. годину у износу:

Урбанистичке зоне на територији града
Зрењанина

Трошкови припреме грађевинског
земљишта (дин/м2)

Екстра зона
I
II
III
IV
V
VI
VII

1.581,00
948,00
790,00
633,00
475,00
475,00
315,00
315,00

2.
Трошкови
земљишта

опремања

грађевинског

Члан 15.
Трошкови
опремања
грађевинског
земљишта који се обрачунавају кроз накнаду за
уређивање обухватају инфраструктурну мрежу:
- водовод,
- електромрежа,
- коловоз,
- кишна канализација,
- фекална канализација,
- тротоари,
- јавна расвета.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
не
обухвата
трошкове
инфраструктуре: ТТ објекте и мрежу, кабловски
дистрибутивни
систем,
топлификација,
гасификација и друго које инвеститор посебно
уговара са надлежним предузећима.
Члан 16.
Трошкови опремања разврставају се
према
функционалном
рангу
мреже
инфраструктуре и обухватају:
-
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трошкове изградње магистралне мреже
(објекти инфраструктуре који су од

утицаја на укупан капацитет одговарајућег
комуналног система),
- трошкови изградње примарне мреже
(објекти инфраструктуре који су од значаја
за одређени део територије, односно за два
или више стамбена блока или уже
просторне целине друге намене),
- трошкови изградње секундарне мреже
(објекти инфраструктуре који су од значаја
за просторну целину, односно за два или
више објекта у једном стамбеном блоку
или у ужој просторној целини друге
намене).
Радови на изградњи комуналних објеката
у делу који служи само појединим стамбеним
зградама, односно објектима друге намене који
се налазе у границама урбанистичког плана и
изводе се ради повезивања тих објеката са
одговарајућим системима градске комуналне
инфраструктуре сматрају се саставним деловима
објеката којима служе, не исказују се у оквиру
радова на уређивању грађевинског земљишта, те
нису садржани у накнади за уређивање
грађевинског земљишта.
Извођење и финансирање ових радова
сноси инвеститор.
Надзор над извођењем радова из
претходног става врши Дирекција.

01. април 2010. год.

Број 4

Страна 67

Службени лист града Зрењанина
Члан 17.

Трошкови опремања грађевинског земљишта
инфраструктуре утврђују се за 2010. години у износу:

Инфраструктура

рангу

мреже

74,00
102,00
155,00

Секундарна
мрежа
(дин/м2)
41,00
63,00
77,00

137,00

107,00

69,00

313,00

117,00

91,00

60,00

268,00

585,00

56,00
54,00
585,00

56,00
40,00
406,00

112,00
94,00
1.576,00

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта обрачунава се и уговара за породичну
стамбену намену (до 4 стамбене јединице), за
изградњу помоћних објеката који служе
становању и пољопривредних објеката у
насељеним местима, ван насељеног места
Зрењанина, само за трошкове опремања
магистралном инфраструктуром.
Члан 18.
Трошкове
опремања
неизграђеног
грађевинског земљишта може да сноси власник
грађевинског земљишта, сходно Закону о
планирању и изградњи.
Предлог о финансирању изградње
комуналне инфраструктуре за изградњу објекта
одређене
намене
власник
грађевинског
земљишта подноси Дирекцији, која ће, уколико
постоји могућност изградње објекта по
урбанистичком плану, сачинити услове о
финансирању
изградње
комуналне
инфраструктуре
са
предлогом
процента
умањења накнаде за уређивање грађевинског
земљишта.
По прихватању услова од стране
инвеститора и доношења одлуке Скупштине
града Зрењанина о прихватању предлога
финансирања
изградње
комуналне
инфраструктуре Дирекција ће у року од 30 дана
од дана доношења одлуке закључити са њим
уговор о регулисању међусобних односа о
усвојеном предлогу.
3. Корективни коефицијент
Члан 19.

функционалном

Примарна
мрежа
(дин/м2)
57,00
102,00
118,00

Магистрална
мрежа

Водовод
Електромрежа
Коловоз
Кишна
канализација
Фекална
канализација
Тротоари
Јавна расвета

по

Укупно
(дин/м2)
172,00
267,00
350,00

Корективни коефицијент за погодност
које пружа локација (К1) на којој се објекат
гради примењује се по урбанистичким зонама и
то тако што се основица (трошкови припремања
и трошкови опремање грађевинског земљишта)
увећава, односно умањује и то за:
- екстра зона 3,2;
- прва зона 1,6;
- друга зона 1,3;
- трећа зона 1,1;
- четврта зона 1,0;
- пета зона (индустријска у оквиру граница
генералног плана) 1,0;
- шеста зона (ван граница грађевинског
реона катастарских општина Зрењанин I,II
и III) 0,5;
- седма зона (сва насељена места и
катастарске општине насељених места
осим насељеног места Зрењанин) 0,5.
Члан 20.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта у зависности од намене
објекта који се гради умањује се односно
увећава (К2 – корективни коефицијент) и то тако
што се основица (трошкови припремања и
трошкови опремање грађевинског земљишта)
увећава, односно умањује и то за:
1. изградњу објеката стамбене намене за
породично становање са највише четири
стамбене
јединице
примењује
се
коефицијент 1,00;
2. изградњу објеката стамбене намене за
више породично становање примењује се
коефицијент 1,10;
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3. изградњу викенд кућа примењује се
коефицијент 0,50;
4. изградњу објеката комерцијалне намене из
ове Одлуке (осим бензинских пумпи)
примењује се коефицијент 1,50;
5. изградњу бензинских пумпи примењује се
коефицијент 2,50 и накнада се обрачунава
и уговара по м2 укупне површине парцеле;
6. изградњу објеката производне намене и
пољопривредних
објеката
(силоса,
млинова, колске ваге и сл.) из ове Одлуке
примењује се коефицијент 0,40:
7. изградњу објеката осталих делатности из
члана 11. став 1. алинеја 4. ове Одлуке
(осим
спортских)
примењује
се
коефицијент 1,20;
8. изградњу паркинга и отворених спортских
терена примењује се коефицијент 0,10 и
изградњу наткривених спортских терена
коефицијент 0,25, а за изградњу
покривених спортских објеката примењује
се коефицијент 0,30;
9. изградњу помоћних и пратећих објеката
које служе редовној употреби објеката
стамбене намене (гараже, оставе, шупе,
базени и сл. ) примењује се коефицијент
0,30;
10. изградњу стакленика и пластеника
примењује се коефицијент 0,30;
11. изградњу
сутерена
примењује
се
коефицијент 0,50 од намене објекта;
12. изградњу
подрума
примењује
се
коефицијент 0,40 од намене објекта;
13. изградњу
галерије
примењује
се
коефицијент 0,50 од намене објекта;
14. изградњу гаража у оквиру стамбених
објекта у нивоу терена примењује се
коефицијент 0,70;
15. изградњу лођа и затворених тераса
примењује се коефицијент 0,50;
16. изградњу наткривених тераса примењује
се коефицијент 0,25;
17. изградњу
економских
објеката
и
економских
пратећих
објеката
на
сопственој парцели (стаје, котарке,
затворене
шупе
за
пољопривредне
машине,
сушнице)
примењује
се
коефицијент 0,40;
18. изградњу
отворених
складишта
(надстрешница у оквиру комерцијалних
објеката) примењује се коефицијент 0,40;
19. изградњу гаража за смештај аутобуса ,
камиона и сл. (у оквиру транспортних
делатности) и за јавне гараже примењује се
коефицијент 0,50;
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20. за постављање киоска примењује се
коефицијент 0,30 од објеката комерцијалне
намене;
21. за изградњу пољопривредних објеката ван
грађевинског подручја примењује се
коефицијент 0,40.
За промену намене објекта или дела
објекта накнада за уређивање грађевинског
земљишта ће се обрачунавати у висини разлике
између постојеће намене и намене у коју се
објекат односно део објекта претвара у складу са
приложеном документацијом.
Члан 21.
У случају да инвеститор гради објекат са
вишенаменским
садржајем,
накнада
за
уређивање грађевинског земљишта ће се
обрачунавати за сваку намену посебно.
Члан 22.
У случају да инвеститор руши постојећи
објекат изграђен у складу са законом и другим
прописима и ако је висина накнаде за објекат
који се гради већа од обрачуна накнаде за
објекат који се руши на истој грађевинској
парцели, накнада се обрачунава у висине те
разлике.
У случају из става 1. овог члана
инвеститор је дужан да достави документацију
којом доказује површину и намену објекта који
се руши.
Инвеститор нема права на повраћај
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
уколико гради објекат мање квадратуре односно
промени намену у односу на објекат који се
руши.
Члан 23.
Ако инвеститор по закључењу уговора у
току грађења одступи од дозволе за изградњу,
односно од главног пројекта (у смислу повећања
квадратуре објекта, промене намене објекта и
сл.) обрачунаваће се и уговарати накнада за
уређивање грађевинског земљишта у висини те
разлике по важећим ценама
у моменту
закључења анекса основном уговору.
Члан 24.
Инвеститор подноси Дирекцији писани
захтев за обрачун накнаде за уређивање
грађевинског земљишта и уз захтев прилаже
правоснажно решење о локацијској дозволи,
главни пројекат и осталу документацију
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неопходну за обрачун накнаде (обавезно копију
плана уколико руши стари објекат).
Члан 25.
Дирекција је дужна да у року од 15 дана
од дана подношења захтева достави инвеститору
обрачун накнаде и понуди уговор о уређивању
грађевинског земљишта.
Рок за закључење уговора је 30 дана од
дана достављања захтева.
Плаћање
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта може се уговорити на
следећи начин:
1. у целости у року од 8 дана од дана
закључења уговора, или
2. у ратама и то највише на 12 једнаких
месечних рата с тим да се месечне рате
усклађују са растом цене на мало у
Републици Србији према објављеним
подацима надлежне организације за
послове вођења статистике, а распоред
месечних рата и рокови плаћања истих
утврђују се уговором са Дирекцијом.
У случају доцње са исплатом накнаде
обрачунава се законска затезна камата до
исплате доспелог дуга.
За исплату накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у целости у року од 8
дана од дана закључења уговора између
инвеститора и ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина“ накнада се умањује за
30%.
Право на умањење из претходног става
има и:
- инвеститор који гради фазно (за плаћање
сваке фазе као целине),
- инвеститор који плаћање врши у ратама
али само за преостали неисплаћени део
накнаде који сада плаћа одједном и под
условом да је измирио све доспеле рате.
Члан 26.
Ако је инвеститор – обвезник плаћања
накнаде правно лице исто је дужно, ради
обезбеђења плаћања накнаде из члана 25. ове
Одлуке,
приложити
одређена
средства
обезбеђења у моменту закључења уговора, и то:
1. Оверено и потписано овлашћење банке
дужника којим се Дирекцији омогућава да
подношењем налога за наплату располаже
средствима са рачуна инвеститора до
висине уговорене накнаде.
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Налози за наплату са овлашћењем чији је
саставни део распоред ануитета подносе се
банци инвеститора.
2. Уз налог за наплату и овлашћење,
обавезно је и једно од средстава
обезбеђења које вредносно покрива износ
уговорене обавезе – накнаде утврђене
уговором и то:
- банкарска гаранција „без приговора“, „на
први позив“, банкарска супергаранција;
- заложно право у корист Дирекције на
непокретности
инвеститора
–
овде
дужника која није ничим оптерећена, а
чија вредност прелази за 50% или више
укупно уговорени износ накнаде за
уређење грађевинског земљишта;
- сопствене бланко менице без протеста са
овлашћењем
инвеститора
којим
се
Дирекцији омогућава да изврши њихову
наплату.
Поред једног од средстава обезбеђења из
става 1. овог члана инвеститор – правно лице је
обавезан приложити у моменту закључења
уговора
оверене
фотокопије
следеће
документације:
- извод из регистра надлежног органа,
- порески идентификациони број,
- депо картон од организације овлашћене за
плаћање за сваки текући рачун које правно
лице има.
Члан 27.
Ако је инвеститор – обвезник накнаде за
уређивање грађевинског земљишта физичко
лице, обавезан је ради обезбеђења плаћања
накнаде из члана 25. ове Одлуке, приложити
одређена средства обезбеђења потраживања у
моменту закључења уговора и то:
- сопствене менице акцептиране од стране
два кредитно способна солидарна менична
дужника – жиранта, са овлашћењем које
гласи на Дирекцију да као поверилац
попуни и преда на наплату постојеће
менице уколико менични дужник не
испуни своју обавезу или
- укњижено заложно право у корист
Дирекције и то на непокретности дужника
која није оптерећена другим заложним
правом, а чија је вредност већа за 50% или
више од укупно уговореног износа накнаде
за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 28.
Уколико на основу урбанистичког плана
има услова да се изгради одређени број паркинг
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места на грађевинском земљишту за јавне
намене инвеститор је дужан да за потребе
објекта који гради, дограђује, реконструише,
адаптира или мења намену, закључи уговор са
Дирекцијом о финансирању трошкова изградње
паркинг места.
4. Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације
Члан 29.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације за породичне
стамбене објекте до 100м² бруто развијене
грађевинске површине, умањује се за 60%, а за
стамбене објекте преко100м2 до 200м2 бруто
развијене грађевинске површине умањује се за
50%, ако инвеститор закључи уговор о
уређивању
грађевинског
земљишта
са
Дирекцијом до 31.12.2010. године.
Под укупном стамбеном површином у
смислу става 1. овог члана подразумева се бруто
развијена површина стамбених објеката на
једној грађевинској парцели.
Након рока наведеног у ставу 1. овог
члана, обрачун и уговарање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ће се вршити
по критеријумима и мерилима из ове Одлуке без
умањења висине накнаде.
Плаћање
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта из става 1. овог члана
може се уговорити на одложено плаћање на
период најдуже до 60 месеци уз усклађивање
месечних ануитета са растом цена на мало у
Републици Србији према објављеним подацима
надлежне организације за послове вођења
статистике.
У случају уговарања плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта на одложено
плаћање у смислу става 4. овог члана, износ
месечне рате може износити најмање 1.000
динара, а рок отплате се утврђује у складу са
овим најнижим износом с тим да не може бити
дужи од 60 месеци.
Обвезник плаћања накнаде у поступку
легализације уколико је уговорио плаћање
накнаде на рате може исплатити неисплаћени
део накнаде у целини, под условом да је измирио
претходне доспеле рате и исти има право на
умањење преосталог неисплаћеног дела накнаде
у висини од 30%.
У случају уговарања плаћање накнаде на
рате у смислу става 4. овог члана обвезник је
дужан приложити средства обезбеђења у
моменту закључења уговора у свему према
одредбама члана 26. и 27. ове Одлуке.
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За издавањем грађевинске дозволе за
објекте изграђене из средстава буџета Републике
Србије, Аутономне Покрајине, односно града
Зрењанина, односно средствима правних лица
чији је оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина, односно град Зрењанин не подноси
се доказ о уређивању међусобних односа са
органом, односно организацијом која уређује
грађевинско земљиште.
Плаћање
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта може се уговорити у
целини у року од 8 дана од дана закључивања
уговора и уз обрачун попуста због плаћања у
целини у висини од 30%.
Накнада из става 1. овог члана неће се
обрачунавати за VII зону.
Члан 30.
За објекте у поступку легализације
инвеститор за обрачун накнаде за уређивање
грађевинског земљишта прилаже документацију
у складу са законским и подзаконским
прописима.
Подносиоци захтева или чланови
њиховог породичног домаћинства (брачни друг,
деца рођена у браку, ван брака, усвојена и
пасторчад који живе са подносиоцем захтева у
заједничком домаћинству) који имају у својини
другу непокретност за становање на територији
града Зрењанина, немају право на умањење из
члана 29. став 1. ове Одлуке.
Члан 31.
При подношењу захтева за обрачун
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације у смислу члана 29. ове
Одлуке подносилац захтева за обрачун накнаде
Дирекцији подноси поред захтева и изјаву два
сведока о члановима заједничког породичног
домаћинства, оверену пред судом или органом
управе и за сваког члана заједничког породичног
домаћинства уверење о имовном стању Службе
за катастар непокретности Зрењанин.
V ПРЕГЛЕД УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 32.
Територију града Зрењанина чине 22
насељена места, односно подручја катастарских
општина које улазе у њен састав.
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Територију насељеног места Зрењанин
чине подручја три катастарске општине (к.о.
Зрењанин I, к.о. Зрењанин II и к.о. Зрењанин III)
и подељена је на шест урбанистичких зона како
следи:
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следеће улице:
- Трг Слободе,
- Трг Републике,
- Краља Александра I Карађорђевића.
ПРВА ЗОНА обухвата следеће улице:
- Житни трг,
- Суботићева,
- Булевар Ослобођења,
- Војводе Бојовића,
- Бригадира Ристића,
- Вука Караџића,
- Гимназијска,
- Др.Емила Гаврила (од Немањине до
Булевара Ослобођења),
- Јеврејска,
- Краља Петра Првог,
- Народног фронта,
- Немањина,
- Обала пионира,
- Пупинова,
- Сарајлијина,
- Светозара Марковића,
- Светосавска,
- Скерлићева,
- Слободана Бурсаћа,
- Бегејски ред ( од броја 1 до броја 49)
- Гундулићева,
- Ђорђа Стратимировића,
- Ђуре Ђаковића,
- Змај Јовина,
- Јована Поповића,
- Кеј 2. Октобра,
- Народне омладине,
- Раде Кончара,
- Симина,
- Скадарска,
- Стевице Јовановића,
- Тамишка,
- Царице Милице,
- Шајкашка,
- Савезничка,
- Петефијева,
- Мирослава Тирше,
- Обала Соње Маринковић,
- Обилићева ( до Булевара Ослобођења).
ДРУГА ЗОНА обухвата следеће улице:
- 9. Јануар,
- Иве Андрића,
- Косте Абрашевића,

-
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Булевар Вељка Влаховића,
Здравка Челара (од 9. Јануара до ул.
Багљаш),
Насеље Багљаш,
Ивана Горана Ковачића,
Пап Павла,
Стражиловска (од 9.Јануара до ул.
Багљаш),
Димитрија Туцовића,
Гоце Делчева (од 9.Јануара до 20.
Октобра),
Хероја Пинкија,
Милана Станивуковића (од 9. Јануара до
ул. Војислава Илића),
Новосадска,
Јунака Милана Тепића,
Војислава Илића,
Железничка (од Веселина Маслеше до
Надвожњака),
Насеље Бригадира Ристића,
Веселина Маслеше,
7. Јула,
Штросмајерова,
Дунавска,
Жарка Зрењанина (од Бригадира Ристића
до Македонске),
Македонска,
Бранка Радичевића,
Јована Рајића,
Солунска,
Николе Тесле,
Орлова,
Сремског фронта,
Јована Цвијића,
Иве Лоле Рибара,
Цара Лазара (до ул. Манастирске),
Његошева,
Тодора Манојловића,
Манастирска,
Цара Душана (од Бул. Ослобођења до
Манастирске),
Таковска (од Бул. Ослобођења до
Манастирске),
Партизанска,
Чика Симе Цуцића,
Париске комуне,
Карађорђев трг,
Љубљанска,
Словачка,
Др.Емила Гаврила (од Бул. Ослобођења до
Др.Зорана Каменковића),
Др.Зорана Каменковића,
Даничићева,
Симе Матавуља,
Олге Убавић,
Милоша Великог,
Руварчева,
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Милетићева (од Николе Пашића до
Балканске),
Ђурђа Смедеревца (од Николе Пашића до
Балканске),
Чарнојевићева (од Николе Пашића до
Балканске),
Книћанинова (од Николе Пашића до
Балканске),
Николе Пашића,
Балканска,
Франкопанова,
Коче Коларов,
Саве Текелије,
др Корнела Радуловића,
Ђура Јакшића,
Бегејски ред (од броја 53 до броја 63),
Тоше Јовановића,
Југ Богдана,
Нушићева,
Марка Орешковића,
Доситеја Обрадовића,
Павла Аршинова,
Колубарска,
Косовска,
Бранковачка,
Насеље „Руже Шулман“,
Насеље „4.јули“,
Ивана Милутиновића,
Стевана Мокрањца,
Саве Ковачевића,
Александра Белића,
Подгоричка,
Загребачка,
Др.Лазе Костића (од Доситеја Обрадовића
до пруге Кикинда – Панчево),
Панчевачка (од Колубарске до пруге
Кикинда – Панчево),
Константина Данила,
Иве Војновића,
Уроша Предића,
Пере Добриновића,
Травничка,
Београдска
(од
Бирчанинове
до
Травничке),
Кратка,
Валдецова,
Горичка,
Сплитска,
Охридска,
Јадранска,
Дубровачка,
Космајска,
Цара Јована Ненада,
Истарска,
Хиландарска,
Александра Аце Шајбера,
Мајора Гавриловића,

-
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Др.Јована Крстића,
Миливоја Тошкова,
Богдана Теодосина (од Бул. В.Влаховића
до Ј.М.Тепића),
20.Октобра,
Меше Селимовића.

ТРЕЋА ЗОНА обухвата следеће улице:
- Пут за Нови Сад,
- Лазе Лазаревића,
- Др.Ђорђа Јовановића,
- Јужно-Банатског одреда,
- 12. Војвођанске бригаде,
- Филипа Филиповића,
- 7. Секретара СКОЈ-а,
- Благоја Паровића,
- Богдана Теодосина (од Ј.М.Тепића
Мошоринске),
- Мите Ђорђевића,
- Жабаљска,
- Ивана Аћина,
- Шерфези Ђуре,
- Десанчића Поучког,
- Лазе Никина,
- Растка Петровића,
- Мошоринска,
- Здравка Челара (од насеља Багљаш
Мошоринске),
- Косте Рацина,
- Пушкинова,
- Војводе Вука,
- Стражиловска
(од
Новосадске
Мошоринске),
- Војислава Илића (од Стражиловске до
Ј.Томића),
- Анђе Ранковић,
- Томе Роксандића,
- Милана Ракића,
- Јаше Томића,
- Др.Младена Стојановића,
- Милована Глишића,
- Паје Јовановића,
- Славка Родића,
- Златиборска,
- Сурдучка,
- Фрушкогорска,
- Панонска,
- Косте Трифковића,
- Милана Станивуковића (од броја 27
краја и од броја 26 до краја),
- Др.Тихомира Остојића,
- Др.Васе Савића,
- Болничка,
- Прилепски ред,
- Србобранска,
- Тителска,
- Виноградска,

до

до

до
ул.

до
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Потиска,
Фрање Клуза,
Тителски средњи ред,
Сремчева,
Цветна,
Стеријина,
Војводе Путника,
Р.Ракочевића,
Кочићева,
Војводе Мишића,
Војводе Степе,
Клисурска,
Милешевска,
Лабудова,
Перлеска,
Алексе Шантића,
Барска (део између ул. Фрање Клуза и
Прилепског реда),
Пожешка,
Торђанска,
Камничка,
Вардарска,
Панчевачка (од пруге до Вардарске),
Деспота Стефана
Јована Трајковића,
Пере Добриновића ( део од Лазе Костића
до Панчевачке),
Травничка (од пруге до базена),
Јована Трајковића,
Петра Драпшина,
Шећеранска,
Фабрика станица (од надвожњака до
Херцеговачке),
Херцеговачка,
Царинска (од Фабрике станице до
Херцеговачке),
Наде Димић (од надвожњака до
Херцеговачке),
Раде Трнића (од надвожњака до
Херцеговачке),
Милентија Поповића (од Херцеговачке до
Београдске),
Барањска
(од
Херцеговачке
до
Београдске),
Клајнова (од Херцеговачке до Београдске),
Сремска (од Херцеговачке до Београдске),
Бачка (од Херцеговачке до Београдске),
Банатска (од Београдске до Принципове),
Принципова,
Томићева,
Бирчанинова,
Книћанинова (од Балканске до Томићеве),
Чарнојевићева
(од
Балканске
до
Томићеве),
Дане Пајића,
Ђурђа Смедеревца (од Балканске до
Томићеве),
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- Милетићева
(од
Балканске
до
Принципове),
- Кумановска,
- Вишњићева,
- Рељина,
- Вукашинова,
- Марка Краљевића,
- Далматинска,
- Апатинска,
- Мите Милованова,
- Петровачка,
- Шекспирова,
- Видаковићева,
- Топличина,
- Чонтикарска,
- Синђелићева,
- Призренска,
- Боре Станковића,
- Ваљевска,
- Лозничка,
- Стрелишна,
- Спасоја Стајића,
- Јесењинова,
- Недељка Барнића,
- 6.Маја,
- Шабачка,
- Ђурђевска,
- Каћанска,
- Сарајевска,
- Првомајска (од Цара Душана до 6. Маја),
- Гробљанска,
- Нишка,
- Ресавска,
- Љубе Грујића,
- Љубинке Вуков,
- Авалска,
- Велимира Стојина,
- Башаидска (од Босанске до Ресавске
улице),
- Воје Танкосића,
- Меленачка (од Босанске до Воје
Танкосића),
- Зеленгорска,
- Босанска,
- Моришка,
- Личка,
- Жарка Зрењанина ( од Милоша Црњанског
до Веселина Маслеше),
- Милоша Црњанског,
- Капетана Коче,
- Косте Туркуља,
- Стевана Христића,
- Бошка Мијатова,
- Чаки Јожефа,
- Жарка Миланкова,
- Елемирски друм,
- Боре Микина,
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Војвођанска,
Мишарска,
Калваријска,
Славујска,
8.Марта,
Бошка Бухе,
Елемирски ред,
Железничка (од Веселина Маслеше до
Студеничке),
Церска,
Приштинска,
Кикиндска,
Студеничка,
Вељка Петровића,
Стевана Алексића,
Ј.Веселиновића,
Др.Лазе Мијатова,
Слободана Пенезића,
Лава Толстоја,
Данила Киша,
Ивана Тургењева,
Душана Васиљева,
Јосипа Маринковића,
Васе пелагића,
Васе Стајића,
Гоце Делчева (од 9. Јануара до Јанка
Веселиновића),
Достојевског.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата следеће улице:
- Повртларска,
- Баштенска,
- Игманска,
- Др.Тихомира Остојића (од Фрање Клуза до
депоније),
- Скопска,
- Ади Ендреа,
- Барска,
- Бранка Сурле,
- Жепчанска,
- Зрињи Миклоша,
- Јожеф Атиле,
- Кањишка,
- Кесег Лазара,
- Киш Ернеа
- Киш Ференца,
- Козарачка,
- Корвит Ото,
- Которска,
- Кошут Лајоша,
- Кун Беле,
- Курунци Илеша,
- Ловћенска,
- Мадач Имреа – непарна страна,
- Мађарске комуне,
- Макарска,
- Моравска,

-
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Мункачи Михаља,
Ослобођења,
Петефи бригаде,
Попеда,
Ревес Антала,
Ријечка,
Савска,
Салаш,
Серво Михаља,
Сивери Јаноша,
Сомборска,
Суботичка,
Сунчана,
Танчић Михаља,
Тимошка,
Тот Иштвана,
Триглавска,
Фејеш Кларе,
Хуњади Јаноша,
Девет Југовића,
9.Маја,
Дрварска,
Ивана Мажуранића,
Илинденска,
Исидора Бајића,
Јована Дучића,
Крајишка,
Мадач Имреа – парна страна,
Мала улица,
Мариборска,
Матије Гупца,
Михајла Предића,
Младости,
Мостарска,
Петра Мећаве,
Радноти Миклоша,
Ратка Павловића,
Ровињска,
Руђер Бошковића,
Селеш Барбаре,
Тетовска,
Шафарикова,
Велебитска,
Вереб Золтана,
Винодолска,
Врбаски ред,
Вршачка,
Деги Јожефа,
Динарска,
Дожа Ђерђа,
Доњи ред,
Дрварска,
Дринска,
Дурмиторска,
Ђердапска,
Алибунарски ред,
Арањи Јаноша,
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Барток Беле,
Белоцркванска,
Бечејска,
Бледска,
Болманска,
Бохињска,
Братства и јединства,
Браће Фогароши,
Скробарска,
Панчевачка (до улице Шећеранске са
стране ИПОК-а и до Београдског пута),
Фабрика станица,
Херцеговачка,
Оповачка,
Миленка Бојовића,
Зелено поље,
Кајмакчаланска,
Драгице Правице,
Едуарда Ерија,
Царинска (од Херцеговачке до пруге),
Наде Димић (од Херцеговачке до пруге),
Раде Трнића (од Херцеговачке до пруге),
Омладинских бригада,
Багремова,
Петра Ковалића,
13. Војвођанске бригаде,
Милентија Поповића (од Херцеговачке до
пруге),
Уљарска,
Олге Петров,
Барањска
(од
Херцеговачке
до
Лазаревачког друма),
Лазаревачки друм,
Ловачка,
Владиира Роловића,
Шумадијска,
Пере Сегединца,
Сремска
(од
Херцеговачке
до
Лазаревачког друма),
Црногорска,
Јосифа Панчића (део између Херцеговачке
и Шумадијске),
Хајдук Вељка,
Бачка (од Херцеговачке до Аугуста
Цесарца),
Радоја Домановића,
Ивана Мештровића,
Петра прерадовића,
Аугуста Цесарца,
Мирослава антића,
Стевана Јаковљевића,
Мирослава Крлеже,
Бантска (од Принципове до Лазаревачког
друма),
Темишварски друм први ред,
Темишварски друм другог реда,
Први ред иза Млекаре,

-
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Темишварски друм (од Уљарске до
Фабрике тепиха).
Балзакова,
Добровољачка,
Цетињска,
Станоја Главаша,
Радничка,
Цвете живкова,
Бранка Ћопића,
Сутјеска,
Ивана Радованчева,
Молијерова,
Жике Грујина,
Дудара,
Волтерова,
Платонова,
Маричка,
Бранка Миљковића,
Видовданска,
Милице Стојановић Српкиње,
Првомајска (од 6. Маја до краја),
Владимира Цветкова,
Уроша Калаузовића,
Јованке Добросављев,
Љубе Ратајског,
Димитрија Димовића,
Милете Крунића,
Радојке Димовић,
Меленачког одреда,
Марка Кулића,
Мокринског одреда,
Петровачког одреда,
Паланачка,
Жарка Туринског,
Зорана Нићетина,
Љубице Одаџић,
Атемова,
Славка Мунћана,
Михајловачка,
Веселина Чебзанина,
Драгомира Кирћанског,
Врањевачка,
Проке Средоје,
Стане Мошорински,
Жарка Зрењанина (од ул. Милоша
Црњанског до Меленачког друма),
Башаидска (од Ресавске до Врањевачке),
Косте Ђурића,
7. Војвођанске бригаде,
Карађорђевачко-Александровачког одреда,
Исидоре Секулић,
Милутина Суботина,
Куманачког одреда,
Меленачки друм,
Драгутоновачког одреда,
9.Јануара (од ул. Меше Селимовића до
кружног тока),
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Пут за Нови Сад.

ПЕТА ЗОНА (индустријска у оквиру граница
Генералног плана).
ШЕСТА ЗОНА (ван граница грађевинског
реона, у оквиру катастарских општина Зрењанин
I, II и III).

Ред.бр.
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НАСЕЉЕНО МЕСТО

1.

АРАДАЦ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
БЕЛО БЛАТО
БОТОШ
ЕЛЕМИР
ЕЧКА
ЈАНКОВ МОСТ
КЛЕК
КНИЋАНИН
ЛАЗАРЕВО
ЛУКИНО СЕЛО
ЛУКИЋЕВО
МЕЛЕНЦИ
МИХАЈЛОВО
ОРЛОВАТ
ПЕРЛЕЗ
СТАЈИЋЕВО

18.

ТАРАШ

19.
20.
21.

ТОМАШЕВАЦ
ФАРКАЖДИН
ЧЕНТА

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ако је поднет захтев за обрачун накнаде
за уређивање грађевинског земљишта, а уговор
није закључен до ступања на снагу ове Одлуке,
обрачун накнаде ће се вршити по одредбама ове
Одлуке.
Члан 34.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта („Службени лист
општине Зрењанин“, бр. 11/2003, 13/2003,
3/2005, 1/2006, 7/2007 и 1/2008 и „Службени
лист града Зрењанина“, бр. 21/2008 и 3/2009).

За утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у новоформираним
улицама биће обухваћене урбанистичким зонама
којима по територији припадају.
СЕДМОМ УРБАНИСТИЧКОМ ЗОНОМ
обухваћена је територија насељених места,
односно подручја катастарских општина која
улазе у њен састав и то:

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
СРПСКИ АРАДАЦ
СЛОВАЧКИ АРАДАЦ
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
БЕЛО БЛАТО
БОТОШ
ЕЛЕМИР СРПСКИ ЕЛЕМИР
ЕЧКА
ЈАНКОВ МОСТ
КЛЕК
КНИЋАНИН
ЛАЗАРЕВО
ЛУКИНО СЕЛО
ЛУКИЋЕВО
МЕЛЕНЦИ
МИХАЈЛОВО
ОРЛОВАТ
ПЕРЛЕЗ
СТАЈИЋЕВО
ТАРАШ
ТАРАШ I
ТОМАШЕВАЦ
ФАРКАЖДИН
ЧЕНТА

Члан 35.
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: 06-32-13/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Закона о јавнм
путевима (''Службени гласник РС'', бр. 101/05 и
123/07) и члана 31. тачка 35. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 01.04.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Страна 77

индустријске центре, друге битне локације за
живот већег броја грађана.
4. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Некатегорисаним путем сматра се свака
саобраћајна површина која је доступна већем
броју корисника на територији града Зрењанина
чији је корисник град Зрењанин, а који нису
проглашени Државним путем I и II реда,
Општинским путем или улицом.
Члан 2.

Овом Одлуком утврђује се критеријуми
за категоризацију општинских путева на
територији града Зрењанина и то:
- општинских путева,
- улица и
- некатегорисаних путева.

На основу ове Одлуке Скупштине града
Зрењанина донеће акт о категоризацији
Општинских путева, улица и некатегорисаних
путева у складу са просторним и урбанистичким
плановима.
Иницијални Предлог акта из става 1. овог
члана сачиниће Јавно предузеће ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
најкасније до 01.11.2010. године.

1. ЈАВНИ ПУТЕВИ У НАСЕЉУ

Члан 3.

Јавни путеви у насељу сматрају се сви
путеви са изграђеним коловозом на територији
насељеног места који нису проглашени за
Државне путеве I и II реда:
1. којима се крећу возила јавног градског
превоза у градском, приградском и међумесном
саобраћају и
2. који повезују болнице и друге
медицинске установе, индустријске зоне, веће
тржне центре, пијаце и слично, школске
установе, објекте државних и других органа и
органа локалне самоуправе, друге објекте од
посебног значаја за насељено место.

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

Члан 1.

2. ЈАВНИ ПУТЕВИ У НАСЕЉУ –
УЛИЦЕ
Улицама се сматрају сви путеви у
насељеном месту који нису проглашени за
Државне путеве I и II реда или Општинске
путеве, а саобраћајно повезују насеља.
3. ЈАВНИ ПУТЕВИ ВАН НАСЕЉА –
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
Јавним путевима ван насељеног места
као Општински путеви сматрају се сви путеви са
изграђеним коловозом на територији града који
нису проглашени за Државне путеве I и II реда, а
који повезују: насељена места, железничке
станице, аутобуске станице, пристаништа,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-14/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
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 дана 01.04.2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ
Одбор Скупштине града
Зрењанина
за
европске
интеграције
и
регионални развој града Зрењанина.
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II
Задаци и циљеви Одбора за европске
интеграције и регионални развој
града
Зрењанина су:
- припремити локалну заједницу, управу,
јавна предузећа, установе и институције за
процесе евроинтеграција и регионалну политику
развоја у период до прикључења Србије ЕУ,
- дефинисати проблеме у оквиру
стратешке политике развоја града и региона,
одређујући приоритете који ће се званично
подржати свим расположивим средствима и на
свим нивоима,
- припремити план деловања Одбора у
периоду до наредних избора као и план развоја у
наредном изборном циклусу а који је у складу са
дефинисаним
приоритетима
регионалног
развоја,
- формирати радне групе, које ће се
бавити различитим областима у складу са
стратешким опредељењем развоја а у складу са
политиком Европске уније о приоритетима
развоја региона и акценат ставити на бржи развој
града у својству пограничне регије,
- подстицати и вршити саветодавну
улогу у процесу прилагођавања пословања
установа и привредних субјеката који су
директни корисници буџета локалне самоуправе
да би се прилагодили стандардима Европске
уније, указујући на нове изворе финансирања из
фондова ЕУ,
- образовати стручни тим који ће се,
саветодавно, бавити донацијама и фондовима
ЕУ, помагати свим заинтересованим чији
пројекти одговарају претходно утврђеним
приоритетима заједнице и региона, одговорно
преузети лобирање, у складу са законима, код
свих структура и инстанци пресудних за
реализацију пројеката,
- сарађивати са свим политичким
структурама и канцеларијама које се баве
процесима
интеграција
обезбеђујући
међународне и регионалне сарадње и подршке у
складу са законским могућностима региона коме
се
припада и повезати се са европским
институцијама и телима у складу са статусом
Србије у процесу интеграција и
- подстицати и омогућавати све облике
обука за одборнике, Градско веће и
заинтересоване у вези са евроинтеграцијама,
стандардима, институцијама, законима и др.
III
Одбор за европске интеграције и
регионални развој града Зрењанина ће деловати
у следећим областима:

- регионална политика, структурни
фондови, економска и социјална кохезија,
прекогранична, локална и међурегионална
сарадња и безбедносна политика,
- пољопривреда, рурални развој, риболов
и туризам,
- паневропска мрежа сарадње између
локалних и регионалних власти, транспорт и
информационе технологије,
- просторно планирање, урбанизација,
инфраструктура, енергетска питања и човекова
околина,
- социјална политика, здравство и
пензиона политика,
- политика запошљавања, економска
политика, јединствено тржиште, индустрија,
мала и средња предузећа и заштита потрошача,
- образовање, истраживање и развој,
обука кадрова, култура, омладина, спорт и права
држављана,
- институционална питања, анализа
перспектива процеса европске интеграције,
основна питања везана за локалне и регионалне
власти и
- поштовање правила и процедура у
складу са правним системом ЕУ.
IV
Наведени Одбор чини 9 одборника
Скупштине града Зрењанина.
У Одбор се именују:
1. ВЛАДИСЛАВА ИВКОВИЋ,
2. ПРЕДРАГ ЈЕРЕМИЋ,
3. АЛЕКСАНДАР МАРТОН,
4. ЕНДРЕ ДОРОГИ,
5. ЗОРИЦА СТЕФАНОВ,
6. МИРОСЛАВ ТУБИЋ,
7. СИЛВИЈА КАТАИ,
8. СУЗАНА РАДУЛОВИЋ и
9. МАРИЈАНА РОКСИЋ.
V
Председника Одбора за европске
интеграције и регионални развој
града
Зрењанина бирају чланови из својих редова.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
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Број: 06-32-18/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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На основу члана 14. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 10/06 и
13/06) и члана 31.тачка 9
Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 21/08 ), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 01.04.2010.год. донела је
следеће
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Члан 1.

У Одлуци о обједињеној наплати
комуналних и других услуга (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 13/06) у члану 2. речи: ''
општина Зрењанин'' мењају се речима: ''града
Зрењанина''.
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

''Члан 3.

Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
Зрењанин, коју је донео Управни одбор тог
предузећа дана 16.12.2009.год. под бројем 8/22.

Обједињеном наплатом обухваћена је
наплата следећих услуга:
- накнаде за испоручену воду,
- накнаде за отпадну воду,
- накнада фиксног дела за водоводни
прикључак,
- накнада за коришћење водопривредних
објеката,
- накнаде за изношење кућног смећа,
- накнаде за коришћење грађевинског
земљишта,
- накнада за заштиту животне средине,
- накнаде даљинског грејања и
- других услуга.''

II

Члан 3.

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

У члану 4. у ставу 1. Одлуке реч:
''општина'' мења се са речи: ''град''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-19/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
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 01.04.2010. године, донела је

Члан 4.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И
ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈЕДИЊЕНОЈ
НАПЛАТИ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ
УСЛУГА

У члану 5. у ставу 1. реч: ''општине''
мења се са речи: ''града'', а у истом ставу иза
речи: ''општина Зрењанин'' додају се речи: ''град Зрењанин''.
У истом члану у ставу 2. иза речи:
''општина Зрењанин'' додају се речи: ''- град
Зрењанин'', а речи: ''председника општине''
замењују се речи: ''Градоначелник''.
Члан 5.
У члану 8. у ставу 1. реч: ''општине''
замењује се речи: ''града''.
У ставу 2. истог члана Одлуке иза речи:
''до'' број ''5'' замењује се бројем: ''25'', реч:
''наредном'' се брише, а реч: ''претходни'' мења се
речи: ''текући''.
Члан 6.
У члану 13. став 1. мања се и гласи:
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''Дирекција
доставља
овлашћеном
пуномоћнику сву потребну документацију за
кориснике комуналних и других услуга ради
покретања поступка пред надлежним државним
органима, најкасније 15 дана пре рока
застарелости потраживања.''
У истом члану у ставу 2. иза
речи: ''земљишта,'' додају се следеће речи: ''као и
накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине''.

01. април 2010. год.
Члан 2.

У 5. поглављу, тачка 5.2 Енергија,
подтачка 5.2.4 Вреловодна мрежа, после речи:
''разлога'' и тачке, додаје се нови став који гласи:
''Неопходна
изградња
локалног
аутономног погона за производњу топлотне
енергије за потребе града Зрењанина из разлога
што је постојећи извор стар преко тридесет (30)
година те не обезбеђује поуздано снабдевање
града топлотном енергијом.''

Члан 7.
Члан 3.
У члану 16. у ставу 2. иза речи: ''општина
Зрењанин'' додају се речи: ''- град Зрењанин'', а
речи: ''председника општине'' замењују се са
речи: ''Градоначелник''.
Члан 8.
У члану 22. иза речи: ''општина
Зрењанин'' додају се речи: ''- град Зрењанин''.
Члан 9.
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: 06-32-21/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
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 на седници
одржаној дана 01.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Стратегији одрживог развоја општине
Зрењанин донетој 2005. године, у називу и
тексту Стратегије, речи: ''општине Зрењанин''
замењују се речима: ''град Зрењанин'' у
одговарајућем падежу.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-22/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
66
На основу члана 92. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09) и
члана 31. Статута града Зрењанина (“Службени
лист града Зрењанина”, бр. 21/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
01.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност да град Зрењанин
ангажује ревизора за обављање екстерне
ревизије
завршног
рачуна
града
Зрењанина за 2009. годину.
2. Екстерну ревизију завршног рачуна
буџета града Зрењанина за 2009. годину,
обавиће лице које испуњава услове за
обављање
послова
ревизије
финансијских
извештаја
прописане
законом којим се уређује рачуноводство
и ревизија. Поступак јавне набавке за
услуге ревизије Завршног рачуна буџета
града Зрењанина за 2009. годину, вршиће
се у складу са Законом о јавним
набавкама.

01. април 2010. год.

Број 4

Службени лист града Зрењанина

3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-23/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
67
На основу члана 31., члана 35. став 4.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
установљењу дана општине, награде града и
других празника и манифестација општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 7/94, 5/96, 11/99 и 10/03) и члана 43.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 –
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И
ПРИЗНАЊА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Комисије за додељивање награда и признања
- ГОРДАНА ФЕРЕНЦИ, правник,
- УГЉЕША ШАЈТИНАЦ, драматург –
књижевник.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-25/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

Страна 81
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На основу члана 31., члана 35. став 4.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
установљењу дана општине, награде града и
других празника и манифестација општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 7/94, 5/96, 11/99 и 10/03) и члана 40. став 3.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 –
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
I
У Комисију за додељивање награда и
признања бирају се:
- МОМИР АМИЏИЋ, дипл. правник,
- ТАЊА ПРЕКАЈСКИ, виши менаџер у
спорту.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-26/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
69
На основу члана 14. 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 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Страна 82
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I
ГОРДАНА ПОПОВ, дипл.правник,
разрешава се дужности заменика члана Градске
изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

01. април 2010. год.

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
ГОРДАНА ФЕРЕНЦИ, именује се за
заменика члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину, на предлог
одборничке групе За европски Зрењанин-Борис
Тадић.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Образложење

Образложење

Гордана Попов је именована за заменика
члана Градске изборне комисије у сталном
саставу у Зрењанину, на предлог коалиције За
европски Зрењанин – Борис Тадић 27.06.2008.
године, Решењем Скупштине града Зрењанина
број 06-59-3/08-I-04-01 (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 20/08).
Гордана Попов је поднела оставку на
дужност заменика члана Градске изборне
комисије.
На основу изнетог, Комисија за
персонална питања утврдила је Предлог Решења
о разрешењу заменика члана Градске изборне
комисије.

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)
Гордана Попов, дипл. правник, је именована за
заменика члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину, на предлог
коалиције За европски Зрењанин-Борис Тадић.
Како је именована поднела оставку, то је
одборничка група За европски Зрењанин-Борис
Тадић, доставила предлог да се за заменика
члана Градске изборне комисије именује
Гордана Ференци.
На основу изнетог, 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 Вишем суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-27/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
70
На основу члана 14. 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 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-28/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

01. април 2010. год.
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Страна 83
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На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 4. ст. 2.
Одлуке о Градском Савету за младе (''Службени
лист града Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инг.
производног
менаџмента,
разрешава
се
дужности председника Градског Савета за
младе.
II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-30/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
73
На основу члана 8. Одлуке о заштити од
елементарних и других већих непогода и
техничко – технолошких удеса (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 24/08 и 3/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-29/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
72
На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 4. ст. 2. Одлуке о
Градском Савету за младе (''Службени лист
града Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
ЗОРАН
БЕШТАНСКИ, дипл. инг.
производног менаџмента, бира се за председника
Градског Савета за младе.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ РУКОВОДИОЦА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
I
ВЛАДИМИР РАЈИЋ, секретар Градског
већа, разрешава се дужности руководиоца
Градског штаба за заштиту од елементарних
непогода, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-31/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
74
На основу члана 31. став 1 тачка. 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) и сходно члану 10.
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 12/01), Скупштина

Страна 84
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Службени лист града Зрењанина

града Зрењанина, на седници
01.04.2010. године, донела је

одржаној

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
I
ИЛИЈА ПИШТИЊАТ,
дипл. маш.
инг., представник Општинског ватрогасног
савеза, разрешава се дужности члана Управног
одбора Фонда за противпожарну заштиту.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-32/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
75
На основу члана 31. став 1 тачка. 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) и на основу члана 10.
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 12/01), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
I
ВЛАДИМИР МИЛАНКОВИЋ, именује
се за члана Управног одбора Фонда за
противпожарну заштиту, као представник
Општинског ватрогасног савеза.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-33/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
76
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''
(''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), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР'' ЗРЕЊАНИН
I
СЛАВКО РОДИЋ, правник, разрешава
се дужности председника Управног одбора ЈП
''Пословни простор'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-34/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

77
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''
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст, 5/00,
7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'',

01. април 2010. год.

Број 4

Службени лист града Зрењанина

бр. 3/08 и 32/08), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР'' ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИЈА ПИШТИЊАТ, дипл. инг. маш.,
именује се за председника Управног одбора ЈП
''Пословни простор'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-35/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
78
На основу члана 11. и 18. Одлуке о
оснивању Здравствене установе Дом здравља
''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин, бр. 2/07 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 9/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО
ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИВАНА БОРИЋ, инг. прехрамбене
технологије, разрешава се дужности члана
Управног одбора Дома здравља ''Др Бошко
Вребалов'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Страна 85

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-36/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
79
На основу члана 11. и 18. Одлуке о
оснивању Здравствене установе Дом здравља
''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин, бр. 2/07 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 9/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО
ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН
I
ОЛГИЦА ВЕЛИМИРОВ, професор у
пензији, именује се за члана Управног одбора
Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-37/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
80
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), сходно члану 3. Одлуке о поверавању
вршења делатности физичке културе Спортском
савезу града Зрењанина (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05,
15/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр.
5/09) и члана 26. и 36. Статута Спортског савеза
града Зрењанина Скупштина града Зрењанина,
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Број 4

01. април 2010. год.

Службени лист града Зрењанина

на седници одржаној 01.04.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ДУШАН ДАМЈАНОВИЋ, разрешава се
дужности члана Управног одбора Спортског
савеза града Зрењанина, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-38/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
81
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), члана 3. Одлуке о поверавању вршења
делатности физичке културе Спортском савезу
града Зрењанина (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05, 15/05 и
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09) и
члана 34. Статута Спортског савеза града
Зрењанина Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ЂЕМАНТ ИШТВАН, именује се за
члана Управног одбора Спортског савеза града
Зрењанина до истека мандата Управног одбора.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-39/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
82
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 01.04.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН
I
СЕКЕ АРПАД, геометар, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин као
представник локалне заједнице, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-40/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
83
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 01.04.2010. године, донела је

01. април 2010. год.

Број 4

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН

Страна 87

ГОРДАНА
КРАЈОВАН,
дипл.
економиста,
разрешава се дужности члана
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф
Маринковић'' за основно и средње образовање и
васпитање Зрењанин, као представник родитеља.

I
II
ГИЗЕЛА КАТОНА ДЕБРЕЦЕНИ,
именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин, као
представник локалне заједнице.
II
Мандат Гизели Катона Дебрецени траје
до истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин, који је
именован
14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3632/06-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: 06-32-41/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
84
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанин, број 21/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
01.04.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ'' ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ЗРЕЊАНИН
I

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-42/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
85
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ'' ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ЗРЕЊАНИН
I
САЊА ВРЗИЋ, именује се за члана
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф
Маринковић'' за основно и средње образовање и
васпитање Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Сањи Врзић, траје до истека
мандата Школског одбора Музичке школе
''Јосиф Маринковић'' за основно и средње
образовање и васпитање Зрењанин, који је
именован
14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3663/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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Број 4

01. април 2010. год.

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-43/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
86
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанин, број 21/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
01.04.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР
АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ'' ЕЧКА
I
У Школски одбор Основне школе ''Др
Александар Сабовљев'' Ечка именују се:
- ЕЛЕТА ВИКТОРИЈА, економски
техничар, представник родитеља
- НЕНАД РАДУЛОВИЋ, представник
родитеља.
II

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР
АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ'' ЕЧКА

Мандат Елети Викторији и Ненаду
Радуловићу траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Др Александар
Сабовљев'' Ечка, који је именован 14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине
општине
Зрењанин, број: 06-36-53/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).

I

III

Разрешавају
се
дужности
члана
Школског одбора Основне школе ''Др
Александар Сабовљев'' Ечка:
ЉИЉАНА
МАЛЕТИЋ,
дипл.
економиста, представник родитеља
ФИЛИП
ХИМЕЛ,
дипл.инг.
технологије, представник родитеља.

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

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-44/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
87
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 01.04.2010. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-45/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
88
На основу члана 55. став 3. тачка 4.,
члана 55. став 3. тачка 5. а у вези члана 54. став
10. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО
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I
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Славко
Родић'' Лазарево:
- ОСТОЈА РАДИВОЈЕВИЋ, наставник
математике, представник запослених,
-ОСТОЈА КОВАЧЕВИЋ, аутомеханичар, представник локалне заједнице.

У Школски одбор Основне школе
''Славко Родић'' Лазарево именују се:
- ИГОР МИЦОВ, професор историје,
представник запослених.
- ДРАГО ЛАЗИЋ, представник локалне
заједнице.
II

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-32-46/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
89
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 01.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО
РОДИЋ'' ЛАЗАРЕВО

Редни број

Мандат Игору Мицову и Драги Лазићу
траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево, који је
именован
14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3652/06-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: 06-32-47/10-I
Дана: 01.04.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

САДРЖАЈ
ПРЕДМЕТ

Страна
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56. Решење о именовању вршиоца дужности
директора
ЈКП
''Пијаце
и
паркинзи''
Зрењанин...............................................................55

72. Решење о избору председника Градског
савета за младе .....................................................83

57. Решење о престанку функције заштитника
грађана за територију града Зрењанина.............56
58. Решење о одређивању заменика заштитника
грађана за обављање функције заштитника
грађана за територију града Зрењанина ............56
59. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2010. годину...........56
60. Одлука о уређивању грађевинског земљишта
и критеријумима и мерилима за утврђивање
висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта на територији града Зрењанина.......63
61. Одлука о критеријумима за категоризацију
општинских путева, улица и некатегорисаних
путева на територији града Зрењанина..............77
62. Решење о образовању и именовању Одбора
Скупштине града Зрењанина за европске
интеграције и регионални развој града
Зрењанина ............................................................77

73. Решење о разрешењу руководиоца Градског
штаба за заштиту од елементарних непогода
................................................................................83
74. Решење о разрешењу члана Управног одбора
Фонда за противпожарну заштиту .....................83
75. Решење о именовању члана Управног одбора
Фонда за противпожарну заштиту..................... 84
76. Решење о разрешењу председника Управног
одбора ЈП ''Пословни простор'' Зрењанин
................................................................................84
77. Решење о именовању председника Управног
одбора ЈП ''Пословни простор'' Зрењанин
................................................................................84
78. Решење о разрешењу члана Управног одбора
Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин
................................................................................85
79. Решење о именовању члана Управног одбора
Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин
................................................................................85

63. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин...............................................................79

80. Решење о разрешењу члана Управног одбора
Спортског савеза града Зрењанина ....................85

64. Одлука о изменама Одлуке о обједињеној
наплати комуналних и других услуга................79

81. Решењео именовању члана Управног одбора
Спортског савеза града Зрењанина.....................86

65. Одлука о изменама и допунама Стратегије
одрживог развоја општине Зрењанин.................80

82. Решење о разрешењу члана
Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин .............................................................86

66. Одлука о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета града
Зрењанина за 2009. годину..................................80
67. Решење о разрешењу два члана Комисије за
додељивање награда и признања....................... 81
68. Решење о избору два члана Комисије за
додељивање награда и признања........................81
69. Решење о разрешењу заменика члана Градске
изборне комисије................................................. 81

83. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин .............................................................86
84. Решење о разрешењу члана Школског одбора
Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' за основно
и средње образовање Зрењанин .........................87
85. Решење о именовању члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''

01. април 2010. год.

Број 4

Службени лист града Зрењанина

за основно и средње образовање Зрењанин
................................................................................87
86. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе ''Др Александар
Сабовљев'' Ечка ...................................................88

Страна 91

88. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево
................................................................................88
89. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево
................................................................................89

87. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Др Александар
Сабовљев'' Ечка ...................................................88

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Ивана Јагер
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: ''АГАВА ПРИНТ'' ДОО – Зрењанин, Ђуре Јакшића бр. 15

