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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХX

ЗРЕЊАНИН

1
На основу члана 87. Закона о заштити
животне средине ("Службени гласник РС",
бр.135/04, 36/09, 36/09-др.закон и 72/09-др.закон
) и члана
31. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанина
на седници
одржаној 18.02.2011. године донела јe
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводи се накнада за заштиту
и унапређивање животне средине (у даљем
тексту: накнада ) и утврђују обвезници, висина,
рокови, начин наплате, олакшице за одређене
категорије обвезника и употреба средстава од
накнаде а ради остваривања материјалних
услова за остваривање права и дужности града
Зрењанина ( у даљем тексту: град ) у области
заштите и унапређивања животне средине.
Члан 2.
Средства од накнаде обезбеђена у складу
са овом Одлуком приход су буџета града и
користе се за финансирање буџетског фонда за
заштиту животне средине.
Члан 3.
Обвезници накнаде су:
1. Власници односно закупци станова
односно стамбених зграда које користе за
становање на територији града у висини од 1
(једног) динара по квадратном метру на
месечном нивоу.
2. Власници односно закупци пословних
зграда и пословних просторија за обављање
пословне делатности на територији града у
висини од 3 (три )динара по квадратном метру
на месечном нивоу.
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3. Власници односно закупци земљишта
за обављање редовне привредне делатности на
територији града у висини од 0,5 динара по
квадратном метру земљишта на месечном нивоу
осим привредних субјеката из става 1. тачка 4.
овог члана.
4. Привредни субјекти (правна лица и
предузетници) који на територији града
обављају одређене активности које утичу на
животну средину дефинисане Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину (''Сл. гласник РС' бр. 109/2009
и 8/2010 ), у висини од 0,2 % оствареног прихода
на годишњем нивоу од продаје производа,
сировине, полупроизвода или производа на
територији града.
Листа активности које утичу на животну
средину дата је у прилогу ове Одлуке као
Прилог бр. 1 и чини њен саставни део.
Земљиштем за обављање пословне
делатности сматра се земљиште на којем није
изграђен објекат или на којем постоји
привремени објекат као и земљиште на којем се
не налази непокретност из става 1. тачке 1. и 2.
овог члана.
Накнада за заштиту и унапређивање
животне средине не плаћа се за пољопривредно
земљиште, шуме и шумско земљиште.
Члан 4.
Ако је једно лице обвезник плаћања
накнаде по више основа, највиши износ накнаде
коју тај обвезник плаћа не може бити већи од
0,4% од оствареног прихода на годишњем нивоу.
Члан 5.
Физичка лица - обвезници накнаде из
члана 3. став 1. исту плаћају путем система
обједињене наплате а правна лица и
предузетници плаћају ову накнаду по решењу
Службе за пореску управу Градске управе града
Зрењанина а на основу поднете пријаве односно
службене евиденције на уплатни рачун број 840-
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714562843-56 са назнаком: накнада за заштиту и
унапређивање животне средине.
Обавеза плаћања накнаде за све обвезнике
настаје 15. у месецу за претходни месец.
Члан 6.
Обвезници накнаде из члана 3. став 1.
тачке 2,3.и 4. дужни су да поднесу пријаву на
прописаном обрасцу Служби за пореску управу
Градске управе града Зрењанина најкасније до
15. марта у години у којој се врши утврђивање
накнаде, односно у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Ако обвезник не поднесе пријаву из
претходног става, накнада ће се утврдити на
основу података којима располаже Служба за
пореску управу Градске управе града Зрењанина
и други државни органи.
Обвезник накнаде подноси пореску
пријаву независно од тога да ли у пореском
периоду има обавезу плаћања накнаде.
Обвезник накнаде је дужан да, ради
правилног обрачунавања и плаћања накнаде,
води евиденцију која обезбеђује вршење
контроле.
Члан 7.
Обвезник накнаде дужан је да сваку
насталу промену пријави Служби за пореску
управу Градске управе града Зрењанинау у року
од 15 (петнаест) дана од дана настанка промене.
Члан 8.
Град, као подстицајну меру за развој
привредних активности, ослобађа плаћања
накнаде субјекте који започну са привредним
активностима, за годину у којој су регистровали
привредни субјект, као и за време трајања
привремене одјаве.
Члан 9.
Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка
2. умањује се за 70% обвезницима који су
власници или корисници пословног простора за
обвављање производне делатности.
Члан 10.
Средства накнаде користе се наменски за
финансирање послова заштите и унапређивања
животне средине на основу утврђеног Програма
коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине.
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Средтсва из става 1. овог члана користе се за:
1. Суфинансирање пројеката и пројеката
заштите животне средине или инвестиција
које доприносе битном смањењу загађивања
животне средине (у околини индустријских
и других загађивача, на контаминираном
подручју у случају акцидената и сл.);
2. Суфинансирање научно-истраживачких и
едукативних програма и пројеката, издавање,
публиковање радова и информативнопропагандног материјала у циљу стицања
знања и подизања свести о значају заштите и
унапређивања животне средине;
3. За реализацију подстицајних, превентивних
и санационих програма и пројеката (очување
и унапређење зеленила у функцији заштите
животне средине, израда катастра зеленила
на територији града Зрењанина, стварање
предуслова за израду локалног акционог
плана заштите од буке у животној средини,
мере заштите животне средине у ванредним
ситуацијама, друге подстицајне, превентивне
и санационе програме и пројекте за чијом се
реализацијом укаже потреба);
4. Реализација програма и пројекта праћења
стања животне средине (мониторинг) на
територији града Зрењанина (праћење
квалитета ваздуха, праћење и прогноза
аерополена, праћење нивоа комуналне буке,
праћење квалитета воде јавних купалишта),
5. Реализација програма заштите и развоја
заштићених природних добара на територији
града Зрењанина;
6. Спровођење научноистраживачких програма
и пројеката у циљу јачања свести о потреби
заштите животне средине;
7. Спровођење образовних активности и јачање
свести о потреби заштите животне средине
(организовање
и
учествовање
у
предавањима,
семинарима,
трибинама,
скуповима, манифестацијама, акцијама из
области заштите животне средине и
обележавање значајних датума и догађајима
из ове области);
8. Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине а у циљу
редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавања јавности о раду
Одељења надлежног за заштиту животне
средине
путем
средстава
јавног
информисања,
интернет
презентација,
израдом публикација и другог штампаног
материјала.
9. Финансирање осталих програма, пројеката и
мера у области заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре за које одлуку
доноси Градско веће града Зрењанина.
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Уколико у наведеним областима не
постоји програм или је исти исцрпљен,
одлуку о доношењу новог програма доноси
Градско веће града Зрењанина.
Средства обезбеђена у складу са овом
Одлуком користиће се на основу Локалног
еколошког акционог плана и Годишњег
програма Буџетског фонда за заштиту животне
средине.
Члан 11.
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Закона о порезу на доходак грађана и Закона о
порезу на добит корпорација.
Члан 16.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Одељење надлежно за заштиту животне средине
и Служба за пореску управу Градске управе
града Зрењанина.
Члан 17.

Годишњи програм Буџетског фонда за
заштиту животне средине доноси Градско веће
града Зрењанина, крајем текуће или почетком
наредне године, по претходној сагласности
Министарства животне средине и просторног
планирања Републике Србије, у складу са
законом.
Члан 12.
За реализацију програма и пројеката
Градоначелник или лице које он овласти,
закључују уговор са корисником средстава који
нарочито садржи:
- садржај предлога, односно пројекта,
- међусобна права и обавезе уговорних
страна,
- износ средстава и начин плаћања,
- рокове за извршење уговорних обавеза
- надзор над извршењем уговорних
обавеза
Члан 13.
Градоначелник једном годишње подноси
Градском већу извештај о реализацији програма
и усмеравању средстава за заштиту и
унапређивање животне средине.
Члан 14.
Стручне, техничке и административне
послове и надзор над извршавањем уговорних
обавеза и реализацију појединачних програма и
пројеката везаних за спровођење ове Одлуке
врши Одељење за заштиту животне средине и
Одељење за послове финансија и рачуноводства
Градске управе града Зрењанина.
Члан 15.
У свему што није регулисано овом Одлуком
а односи се на утврђивање,
наплату,
застарелост, рокове за плаћање, камате и остало,
сходно ће се примењивати одредбе Закона о
пореском поступку и пореској администрацији,

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 14/05 и 1/06 и
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08 и
3/09).
Члан 18.
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: 06-17-1/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- ПРИЛОГ 1
Листа активности које утичу на животну
средину а које се обављају на територији града
Зрењанина
I
Пројекти за које је обавезна процена
утицаја на животну средину
1. Комбинована хемијска постројења, тј.
Постројења за индустријску производњу
супстанци код којих се примењују поступци
хемијске промене и у којима се поједини погони
налазе један поред другог и функционално су
повезани, намењени су за производњу
- основних (базних) производа за заштиту
биља, као и биоцида и
- основних
(базних)
фармацеутских
призвода уз примену хемијских или
биолошких поступака.
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2. Експлоатације подземних вода или
обогаћивање подземних вода код којих је
годишња запремина експлоатисане или
обогаћене воде једнака количини од 10
милиона м2 или више
3. Објекти за интензиван узгој живине или
свиња са капацитетом преко
- 85.000 места за производњу бројлера
- 40.000 места за живину у узгоју и
експлоатацији
- 2.000 места за производњу свиња (преко
30кг тежине)
- 750 места за крмаче.
II.
Пројекти за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину
1. Пољопривреда,
аквакултура
и
шумарство
1)
системи
за
одводњавање
и
наводњавање – мелиорациони системи
- подручје на коме се простиру је веће од
20 ha
2) објекти за интензиван узгој и држање
живине
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за
бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за
живину (укључујући и ловну перад)
3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000
места за свиње
- крмача капацитета од 450 до 750 места
за крмаче
5) објекти за интензиван узгој животиња
са племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за
животиње са племенитим крзном
6) интензивни узгој риба у базенима и
рибњацима
- за салмониде годишње преко 10 t и
више
- за циприниде површине 5 ha и веће.
2. Постројења и прерада метала
1) постројења за прераду сировог гвожђа или
челика (примарни или секундарно топљење)
укњучујући континуални поступак ливења
- сви пројекти која нису наведени под I
2) постројења за прераду у црној металургији
- сви пројекти који нису наведени под I
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више чекића или
маљева
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- за наношење површинских заштитних
металних слојева у растопљеном стању
3) ливнице црне металургије
- сви пројекти који нису наведени под I
4) постројења за површинску обраду метала
и
пластичних
материјала
коришћењем
електролитичких или хемијских поступака
- сви пројекти који нису наведени под I
5) бродоградилишта ( производња и/или
поправка бродских трупова или мотора или
делова брода)
- дужине брода 20 м или више
3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за производњу керамичких
производа
печењем
(плочице,
санитарна
галантерија, кућни прибор од керамике и
порцелана и слично) као и производња
грађевинског материјала печењем(цреп, цигла и
слично)
- капацитета 40 t до 75 t на дан
2) постројења за производњу асфалтних
мешавина укључујући мобилна постројења
- капацитета преко 50 t на сат
4. Хемијска индустрија
1) самостална постројења за производњу,
прераду, формирање и паковање базних
органских и неорганских хемикалија, вештачка
ђубрива на бази фосфора. Азота и калијума
(проста и сложена хемијска ђубрива) производи
за заштиту биља као и биоцида, фармацеутских
и козметичких призвода, пластичних маса,
експлозива, боја и лакова, детерџената и
средстава за одржавање хигијене и чишћење и
др.
- сви пројекти који нису наведени под I
5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу, третман,
прераду и обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим
млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан
- сировина биљног порекла капацитета од 30
t до 300 t на дан
2) постројења за прераду, паковање и
конзервирање меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 t на дан
3) постројења за произвнодњу хране за
животиње осим мешаоне сточне хране за
сопствене потребе
- капацитета преко 5 t на дан
4) постројења за обраду, третман и прераду
млека
- капацитета од 5.000 литара до 20.000
литара на дан
5) постројења за производњу пива
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- капацитета преко 3.000.000 литара
годишње
6) постројења за производњу слада и кваса
- капацитета преко 200 t годишње
7) постројења за производњу слаткиша или
сирупа
- капацитета преко 5.000 t годишње
8) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 t на дан
9) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 t дневно
10) постројења за производњу и прераду
скроба
- капацитета преко 100 t дневно
11) постројења за производњу и рафинирање
шећера и коришћењем шећерне репе или
сировог шећера
- сви пројекти
12) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 t дневно
13) хладњаче (без погона за прераду
сировина)
- капацитета преко 10 t расхладног флуида у
систему
6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за предтретман влакана,
тканина
и
папира
(прање,
бељење,
мерцеризација, штампање, хемијски третман)
или бојење влакана или тканина
- капацитета до 10 t на дан
2) постројења за штављење и обраду коже
- капацитета до 12 t на дан
7. Гумарска индустрија
1) постројења за производњу и прераду гуме
и каучука
- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање природног
или синтетичког каучука уз коришћење сумпора
или сумпорних једињења
- сви пројекти.
2
На основу члана 32. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), члана 6. тачка 12. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06) и члана 31. тачка 13.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 18.02.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ТРОШКОВИМА ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

Страна 5

Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин
утврђивања трошкова техничког прегледа
објеката за које грађевинску дозволу издаје
Градска управа – Одељење за послове
урбанизма.
Трошковима
техничког
прегледа
објеката у смислу ове Одлуке, сматрају се
накнаде, награде и остали трошкови.
Члан 2.
Висина трошкова техничког прегледа
објекта одређује се на основу предрачунске
вредности грађевинских радова, електро и
машинско-технолошке предрачуске вредности
радова приказаних пројектном документацијом
са обрачунатим ПДВ.
У вредност радова из предходног става
не рачуна се вредност грађевинског земљишта,
вредност објекта који се евентуално руши,
вредност пројекта, елаборат, као и вредност
техничке документације и припремних радова.
Члан 3.
Предрачунска вредност објекта из
предходног члана утврђује се на основу
вредности, односно ревалоризоване вредности
на дан техничког прегледа која је утврђена
главним пројектом, односно уговором о
извођењу предметних радова и то:
предрачунска вредност објекта цена техничког прегледа
( у динарима)
(% од инвестиционе вредности)

до 1.500.000,00
2%
до 2.500.000,00
1,5%
до 4.000.000,00
1,3%
до 6.000.000,00
1%
до 8.500.000,00
0,8%
до 12.000.000,00
0,7%
до 20.000.000,00
0,6%
до 35.000.000,00
0,5%
до 100.000.000,00
0,4%
до 200.000.000,00
0,3%
до 400.000.000,00
0,2%
преко 400.000.000,00
0,1%
Минимална висина накнаде трошкова
техничког прегледа не може бити нижа од
30.000,00 динара.
Члан 4.
Висина трошкова техничког прегледа за
изграђене породичне стамбене зграде и објекте у
функцији стамбене зграде као и за економске
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објекте, код којих није могуће утврдити
предрачунску вредност, износе за објекте
површине:
- до 100 м2
9.000,00 динара
- преко 100 м2
15.000,00 динара
Трошкови утврђени у предходном ставу
не обухватају трошкове прегледа електричне
инсталације.
Члан 5.
Ако се предрачунска вредност односно
вредност објекта не може утврдити на начин
утврђен у члану 3. ове Одлуке или о извођењу
радова
не
постоји
документација,
апроксимативна вредност објеката за потребе
примене ове Одлуке утврђује се:
- 45.000,00 динара по м2 за више
породичне стамбене објекте и пословни простор
(ресторани, кафићи, продавнице и сл.)
- 20.000,00 динара по м2 за производне
објекте (без производне опреме), магацинске
просторе и занатске радионице
- 5.000,00 динара по м2 за изградњу
путева, односно 2.500,00 м2 за реконструкцију
постојећих путева,
- 2.000,00 динара по дужном метру за
водоводне инсталације и
- 4.000,00 динара по дужном метру за
канализационе инсталације.
Предрачунска вредност из става 1. овог
члана, усаглашава се једном годишње са
порастом трошкова живота и цене материјала у
грађевинарству према подацима Републичког
завода за статистику.
Члан 6.
Средства остварена од техничког прегледа
објеката су приход буџета града Зрењанина, који
својом делатношћу оствари Градска управа.
Трошкови техничког прегледа утврђују се
Закључком Одељења за послове урбанизма у
сваком појединачном случају у
складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 7.
Технички преглед објеката врши
Комисија за техничке прегледе објеката коју
образује начелник
Одељење за послове
урбанизма, од овлашћених радника Градске
управе и стручних лица са списка који утврди
Градско веће на предлог овог Одељења, за
одређене радове или уграђену опрему и
технологију за које нема овлашћених радника у
Градској управи.
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Члан 8.

Стручним лицима која нису радници
Градске управе а учествују у поступку техничког
прегледа припада накнада која се утврђује према
обиму и сложености послова, уложеног труда и
утрошеног времена с тим да ти износи не могу
бити већи од сразмерног дела трошкова
техничког пегледа нити већи од 30.000,00 динара
без ПДВ-а.
Члан 9.
Из средстава остварених трошкова
техничког прегледа радницима Градске управе
може припасти награда о чему одлучује
начелник Градске управе на предлог начелника
Одељења за послове урбанизма.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о техничком прегледу објеката
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 1/06)
Члан 11.
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: 06-17-2/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
3
На основу члана 35. став 10. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09 и 81/09-исправка и 64/10-Одлука УС)
и члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 18.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДРЕЂЕНИХ
ОДЛУКА О УРБАНИСТИЧКИМ
ПРОЈЕКТИМА И РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ
УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

18 фебруар 2011. год.

Број 1

Службени лист града Зрењанина

Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге:
1. Решење о усвајању урбанистичког пројекта
''БОРИС КИДРИЧ'' блок Ц-85 у Зрењанину,
бр. XIII-03-350/40 од 07.05.1986. године
(''Међуопштински службени лист Зрењанин''
бр. 11/86 и ''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 11/03),
2. Решење
о
изменама
и
допунама
урбанистичког пројекта ''БОРИС КИДРИЧ''
блок Ц-85 у Зрењанину, бр. 350-38/92-II-06
од 23.11.1992. године (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 8/92 и 11/03),
3. Одлука
о
изменама
и
допунама
урбанистичког пројекта стамбеног насеља
''БРИГАДИРА РИСТИЋА'' блок Ц у
Зрењанину, бр. 06-93/16/98-I-10-02 од
23.12.1998. године (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 8/98 и 11/03),
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-3/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
4
На основу члана 32. тачка 16. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
бр. 129/07) и члана 31. тачка 16. Статута града
Зрењанина («Службени лист града Зрењанина»,
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 18.02.2011. године донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ
OБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се радно време
(распоред, почетак и завршетак радног времена)
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и други услови за рад угоститељских,
трговинских и занатских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву на територији града
Зрењанина.
Члан 2.
Привредна друштва и предузетници који
обављају
делатност
у
угоститељским,
трговинским и занатским објектима и објектима
за приређивање игара за забаву обавезни су да се
придржавају радног времена утврђеног овом
одлуком.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
1)
Угоститељски
објекат
јесте
функционално повезан, посебно уређен и
опремљен простор који испуњава прописане
минималне техничке и санитарно-хигијенске
услове за пружање угоститељских услуга,
односно за обављање угоститељске делатности,
утврђене законом.
Услуге припремања и служења хране и
пића могу се пружати ван угоститељског објекта
под условима утврђеним законом, прописима
донетим на основу закона, као и прописима
којима се уређује здравствена заштита и заштита
животне средине.
Угоститељске услуге из става 2. овог
члана могу се пружати и у покретном објекту
који се премешта из једног места у друго
сопственим погоном или вучом и испуњава
прописане минималне техничке, санитарнохигијенске и здравствене услове за пружање
угоститељских услуга утврђенe законом и
прописима донетим на основу закона.
Угоститељским објектом, у смислу ове
одлуке, сматрају се угоститељски објекти за
смештај, угоститељски објекти за исхрану и
пиће и кетеринг објекти.
1а) У угоститељском објекту за смештај
пружају се услуге смештаја, исхране и пића и
друге услуге уобичајене у угоститељству или
само услуге смештаја (хотел, мотел, туристичко
насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште,
одмаралиште, кућа, апартман, соба и други
објекти за пружање услуга смештаја).
1б) У угоститељском објекту за пружање
услуга исхране и пића припремају се и услужују
топла и хладна јела, пића и напици или само
пића и напици (ресторан, кафана, бар, oбјекат
брзе хране и други објекти).
1в) У кетеринг објекту се припрема
храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима
ради услуживања и потрошње на другом месту.
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Одредбе ове одлуке односе се и на
удружења, политичке странке и спортске
организације који пружају угоститељске услуге.
2) Трговински објекти, у смислу ове
одлуке, су објекти у којима се обавља промет
робе на мало у прехрамбеним и непрехрамбеним
производима, продавнице мешовите робе, као и
објекти у којима се пружају трговинске услуге
(отпремање
и
допремање,
испорука,
складиштење, мерчендајзинг, сортирање и сл.
(функционалне
услуге)
и
агенцијске,
посредничке, комисионе, услуге берзанског
посредовања, контрола квалитета и квантитета
робе, контрола производа, осигурање робе,
оглашавање, маркетиншко истраживање и сл.
(услуге подршке и посредовања).
3) Занатски објекти, у смислу ове одлуке,
су објекти у којима се обавља занатска делатност
- производна и услужна.
4) Објектом за приређивање игара за
забаву, у смислу ове oдлуке, сматрају се објекти,
просторије и простор у коме се приређују игре за
забаву: на рачунарима, симулаторима, видеоаутоматима, флиперима и другим сличним
направама, које се стављају у погон уз помоћ
новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге
сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у
којима учесник не може остварити добитак у
новцу, стварима, услугама или правима, већ
право на једну или више бесплатних игара исте
врсте.
III РАДНО ВРЕМЕ
Члан 4.
Под радним временом, у смислу ове
одлуке, сматра се време у коме се у објектима из
члана 3. ове одлуке може обављати регистрована
делатност.
Члан 5.
Радно време утврђено овом одлуком
мора бити видно истакнуто на објекту (прочељу
објекта, излогу, улазним вратима).
Члан 6.
Угоститељски објекат за смештај из
члана 3. тачка 1) може да ради од 00,00 до 24,00
сата.
Радно време ресторана у оквиру
угоститељских објеката за смештај из става 1.
овог члана одређује се у складу са одредбама
става 3. овог члана.
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Радно време у објектима из члана 3.
тачка 1б) и тачка 4. утврђује се у времену од
06,00 до 24,00 сата.
Изузетно, објекти из става 2. и 3. овог
члана дан уочи нерадног дана могу да раде до
01,00 сат наредног дана.
Радно време у објекту из члана 3. тачка
1в) уређује се самостално.
Угоститељски објекти који имају терасе
или баште могу да раде у времену утврђеном у
ставу 3 овог члана.
Члан 7.
Радно време у угоститељским објектима
за пружање услуга исхране и пића у случају
одржавања свадбе, може се на захтев власника
продужити до 03,00 сата наредног дана. Захтев
за продужење радног времена подноси се
Одељењу за локални економски и рурални развој
и инвестиције најкасније 3 дана пре одржавања
свадбе. Уз захтев се подноси уговор склопљен
између даваоца и корисника угоститељских
услуга, а орган по службеној дужности прибавља
уверење да је венчање заказано.
Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције може, на захтев
власника објекта који се налази поред
магистралног пута, а чија је делатност
одржавање и поправка моторних возила
(одржавање и поправка моторних возила,
механичке поправке, електричне поправке,
поправка електронских система убризгавања,
редован сервис, поправка каросерије, поправка
делова моторног возила, прање, полирање и
друго, прскање и бојење, поправка ветробрана и
прозора, поправка седишта у моторним
возилима, поправка, подешавање или замена
спољних и унутрашњих гума, заштита од
корозије, накнадно уграђивање делова и додатне
опреме), одобрити рад дужи од радног времена
прописаног овом одлуком.
Члан 8.
Привредно друштво, друго правно лице,
односно предузетник који пружају поједине
угоститељске услуге или приређују забавне игре
на сајмовима, вашарима, пригодним прославама
и слично, дужни су да се придржавају радног
времена које одреди организатор манифестације,
а које не може бити супротно одредбама ове
одлуке.
Члан 9.
Приређивање
музичког
програма,
односно извођење живе музике и емитовање

18 фебруар 2011. год.

Број 1

Службени лист града Зрењанина

Страна 9

музике преко музичких уређаја у угоститељским
објектима и баштама угоститељских објеката
дозвољено је под условом да тако приређен
музички програм не прелази, посебним
прописом, дозвољени ниво буке у средини у
којој човек станује, у стамбеним зградама при
затвореним прозорима.

ове одлуке утврђено као време завршетка радног
времена, ослободе објекат из става 1. овог члана
присуства лица која нису запослена у њему.
Уколико се после истека рока из става 2.
овог члана у објекту затекну лица која нису
запослена у њему, сматра се да објекат ради
дуже од утврђеног радног времена.

Члан 10.

Члан 14.

У трговинским објектима на мало радно
време се самостално утврђује.
Трговински објекти типа драгстор могу
да раде од 00,00 до 24,00 сата.
Изузетно, бензинске станице и објекти у
којима се обављају производне делатности могу
бити отворени, односно радити сваког дана
непрекидно, а трговински објекти за продају
хлеба и пецива од 05,00 до 24,00 сата.
Трговински објекти за продају новина,
дувана и алкохолних пића (типа киоск и слично)
могу да раде од 06,00 до 24 сата.
Трговински објекти и објекти услужног
занатства могу да буду отворени сваког дана од
06,00 до 22,00 сата.
Објекти у којима се пружају трговинске
услуге могу да раде од 07,00 до 22,00 сата.

Рад у објекту у коме се обавља
угоститељска и делатност приређивања игара за
забаву мора бити организован тако да се не
ремети кућни и комунални ред и јавни ред и
мир, у складу са прописима који уређују ове
области.
V РАДНО ВРЕМЕ У ВАНРЕДНИМ
ОКОЛНОСТИМА
Члан 15.
У случају наступања елементарних и
других већих непогода, када није могуће
обављати поједине делатности у објектима из
члана 3. ове одлуке, оне се неће обављати док
такве околности трају.

IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
У дане државних односно верских
празника, као и за време одржавања значајних
манифестација, Одељење за локални економски
и рурални развој и инвестиције може да одобри
да угоститељски објекти за пружање услуга
исхране и пића, трговински објекти и објекти за
приређивање игара за забаву раде дуже од
радног времена које је утврђено овом одлуком.
Члан 12.
Ограничење радног времена прописано
чланом 3. тачка 1б) не односи се на дочек Нове
године, први, други и тринаести јануар.

Члан 16.
Надлежни орган Града одређује који
објекти и у које време морају бити отворени када
наступе околности из члана 15. ове oдлуке.
VI НАДЗОР
Члан 17.
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке и аката донетих на основу ње врше
органи надлежни за послове комуналне
инспекције и комуналне полиције, ако поједини
послови тог надзора нису посебним прописима
стављени у надлежност других органа.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

Члан 13.
Одговорно лице за објекат из члана 3.
ове одлуке, који послује у оквиру привредног
друштва или другог правног лица, односно
предузетник или лице које они, у писаној форми,
овласте морају да буду присутни у објекту на
почетку и на крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана дужна су да у
року од 30 минута од времена које је одредбама

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај привредно
друштво или друго правно лице ако:
1) одреди радно време супротно овој
одлуци;
2) почне са радом пре или ради дуже од
утврђеног радног времена;
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3) не истакне распоред, почетак и
завршетак радног времена у складу са чланом 5.
ове одлуке;
4) лица из члана 13. став 1. ове одлуке не
буду присутна у објекту на почетку и на крају
радног времена.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у привредном
друштву или другом правном лицу новчаном
казном од 2.500 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
5.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се овлашћено лице из члана 13. став 1.
ове одлуке новчаном казном од 2.500 до 75.000
динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Привредно друштво, друго правно лице
односно предузетник ускладиће свој рад са
одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана
њеног ступања на снагу.

18. фебруар 2011. год.

о месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10 и 10/10) и члана 31.
став 1. тачка 7. и члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 18.02.2011. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО
БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО ЗА ПЕРИОД
ОД 01.06.2011. ДО 31.05.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело
Блато за период од 01.06.2011. до 31.05.2016.
године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом, у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана.
Члан 3.

Члан 20.
Ступањем на снагу ове oдлуке престаје
да
важи
Одлука
о
радном
времену
угоститељских
објеката
и
објеката
за
приређивање забавних игара, игара на срећу,
удружења грађана и политичких странака
(«Службени лист општине Зрењанин», број
13/03 и «Службени лист града Зрењанина», бр.
28/08).
Члан 21.

Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 13.900.000 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
прилива и утрошка средстава којим су утврђени
извори, намена и начин обезбеђења укупних
финансијских средстава за реализацију пројеката
који су предмет ове Одлуке.
За реализацију пројеката који су предмет
ове Одлуке Савет месне заједнице ће усвојити
годишње програме и финансијске планове.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Зрењанина».

Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-4/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
5
На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке

Уплаћена средства самодоприноса ће се
расподелити и користити по следећем кључу:
- Изградњу фекалне канализације и
пречистача отпадних вода у Белом Блату са
израдом пројектне документације од уплаћеног
износа
70%
- Изградња и реконструкција јавних и
комуналних објеката, набавка и одржавање
опреме, поправка друштвених и јавних објеката
од уплаћеног износа
20%
- Суфинансирање активности удружења
грађана, спортских клубова и институција са
територије месне заједнице и пројеката који се
финансирају из страних и домаћих донација
од значаја за МЗ ''Бело Блато'' од уплаћеног
износа
10%
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Члан 5.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
1. Изградњу фекалне канализације и пречистача
вода у Белом Блату са израдом пројектне
документације.
Планирана средства за изградњу фекалне
канализације и пречистача отпадних вода у
Белом
Блату
са
израдом
пројектне
документације 9.730.000 дин.
2. Израда пројеката, изградња и реконструкција
јавних и комуналних објеката, набавка и
одржавање опреме:
- Поправка путева у улицама и
асфалтирање улица,
- Изградња и поправка мостова, пропуста
и прелаза,
- Поправка тротоара у улицама,
- Одржавање и уређење сеоског гробља и
капеле,
- Одржавање и измуљавање кишне
канализације у селу,
- Одржавање и уређивање атарских
путева,
- Озелењавање и уређење и одржавање
улица, паркова и других јавних
површина МЗ ''Бело Блато'',
- Изградња купалишта,
- Уређење и одржавање депоније смећа и
одношење отпада,
- Израда пројеката за изградњу и
одржавање комуналних објеката МЗ,
- Изградњу нових и одржавање
постојећих објеката МЗ,
- Куповина нове и одржавање постојеће
опреме МЗ ''Бело Блато'',
- Одржавање и плаћање утрошка
електричне енергије уличне расвете
у Белом Блату.
Планирана средства за израду пројеката,
изградњу и реконструкцију јавних и комуналних
објеката, набавка и одржавање опреме, поправка
друштвених и јавних објеката 2.780.000 дин.
3. Суфинансирање активности удружења
грађана, спортских клубова и институција са
територије месне заједнице и пројеката који се
финансирају из страних и домаћих донација од
значаја за МЗ ''Бело Блато'':
Дотације
удружењима
грађана,
друштвеним,
спортским
и
верским
организацијама и институцијама из Белог Блата,
- Плаћање воде, струје и осталих
комуналних трошкова друштвених и објеката
МЗ ''Бело Блато'',
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- Дотације и помоћ у набавци опреме за
друштвене објекте, школу, забавиште и
здравствену станицу у Белом Блату
- Суфинансирање пројеката који се
финансирају из страних и домаћих донација од
значаја за МЗ ''Бело Блато''.
Планирана средства за суфинансирање
активности удружења грађана, спортских
клубова и институција са територије месне
заједнице и пројеката који се финансирају из
страних и домаћих донација од значаја за МЗ
''Бело Блато'' 1.390.000 дин.
Члан 6.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Бело Блато'' Бело Блато, као и грађани који
немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато, ако на том
подручју имају непокретну имовину, а
средствима самодоприноса се побољшавају
услови за коришћење те имовине.
Члан 7.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело
Блато у складу са Статутом града Зрењанина,
доноси Скупштина града Зрењанина.
Члан 8.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 9.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађaна у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства 10%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса 1%
Члан 10.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато, као и
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грађани који немају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато, ако на
том подручју имају непокретну имовину, а
средствима самодоприноса се побољшавају
услови за коришћење те имовине.
Обавезе
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.

финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе закона којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.

Члан 11.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-5/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
6
На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 66. став 5. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08,
9/10 и 10/10) и члана 31. став 1. тачка 7. и члана
76. став 5. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
18.02.2011. године, доноси

Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 12.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
Члан 13.
Савет Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело
Блато дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о реализацији годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле
о наменском
трошењу средстава самодоприноса.
Члан 14.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина – Одељење за послове финансија и
рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом.

Члан 17.
Овај Предлог Одлуке објавиће се у
''Службеном листу града Зрењанина''.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО
БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.2011. ДО 31.05.2016.
ГОДИНЕ

Члан 15.
Члан 1.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне
заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато ће својом
одлуком прекинути даљу наплату, о томе
известити уплатиоце и са њима сачинити
споразум о враћању средстава која су уплаћена
изнад износа који је утврђен овом Одлуком.
Члан 16.
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом о

Поводом иницијативе Савета МЗ ''Бело
Блато'' Бело Блато на седници одржаној
21.01.2011. године уз претходно изјашњавање
Збора грађана Месне заједнице ''Бело Блато''
Бело Блато, расписује се референдум на
територији МЗ ''Бело Блато'' Бело Блато на којем
ће се грађани изјаснити о иницијативи за
увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато.
Члан 2.
На референдуму ће
изјашњавати о следећем питању:

се

грађани
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''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији МЗ ''Бело
Блато'' Бело Блато за период од 01.06.2011. до
31.05.2016. године?''
На питање из претходног става грађани
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра
се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело
Блато за период од 01.06.2011. до 31.05.2016.
године, одржаће се 19.03.2011. и 20.03.2011.
године. Гласачка места ће бити отворена
наведених дана од 07,00 до 20,00 часова.
Гласачка места ће бити одређена од стране
Комисије за спровођење референдума.
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
вршиће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статута
града Зрењанина.
Члан 6.
Скупштина града Зрењанина ће Решењем
именовати Комисију која ће спровести
референдум.
Члан 7.
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: 06-17-6/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 23. став 3. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 24. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06),
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 69.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10 и 10/10),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''КЛЕК'' КЛЕК
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Клек'' Клек за период 01.03.2011. до
29.02.2016. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-7/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- На основу члана 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 24. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 67. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08,
9/10 и 10/10) и члана 90. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), грађани Месне заједнице ''Клек'' Клек
изјашњавањем на референдуму одржаном 15. и
16.01.2011. године, 22. и 23.01.2011. године, дана
25.01.2011. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК ЗА ПЕРИОД
ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ
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Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек за
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса донета
је изјашњавањем на референдуму, који је
спроведен 15. и 16.01.2011. године, 22. и
23.01.2011. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 275.000.000 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
прилива и утрошка средстава којим су утврђени
извори, намена и начин обезбеђења укупних
финансијских средстава за реализацију пројеката
који су предмет ове Одлуке.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
- Завршетак изградње фекалне канализације
- Реконструкцију путне мреже
- Завршетак изградње православног храма
- Изградњу капеле и уређење гробља
- Реконструкцију сале ватрогасног дома
- Санацију и реновирање дома културе
- Изградњу бициклистичке стазе до Зрењанина
- Изградњу дечијег вртића
- Изградњу отвореног базена
- Систематско пошумљавање и екологију
- Финансирање организације спорта, удружења
грађана и културе
- Завршетак сале за борилачке спортове
- Одржавање уличне расвете
- Уређење платоа за измештање трафика и
пијаце
- За финансирање плата запослених у МЗ и
опремање месне заједнице
- Реконструкцију електро мреже
- Реконструкцију отворене кишне канализације
- Санацију дивљих депонија
Реконструкцију
водоводне
мреже
и
побољшање квалитета воде
- Дотација и помоћ у набавци опреме за
друштвене
објекте,
школу,
забавиште,
здравствену станицу
- Помоћ за новорођенчад
- Уређење простора за отварање апотеке
- Обележавање црквене славе и славе села

Проширење
инфраструктуре

18. фебруар 2011. год.
и

одржавање

постојеће

Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса
донели су сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Клек'' Клек, као и грађани који
немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Клек'' Клек али имају непокретну
имовину на подручју Месне заједнице ''Клек''
Клек,
а
средствима
самодоприноса
се
побољшава коришћење те имовине.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства, приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 7.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађaна у складу са
законом који уређује порез на доходак грађан
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства 10%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
3%
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Клек'' Клек, као и грађани који
немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Клек'' Клек, али имају непокретну
имовину на подручју Месне заједнице ''Клек''
Клек, а средствима самодоприноса побољшава
се коришћење те имовине.
Обавеза
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.
Члан 9.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 10.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
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Члан 11.
Савет Месне заједнице ''Клек'' Клек
дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о целисходности
трошења средстава самодоприноса.
Члан 12.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина – Одељење за послове финансија и
рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом.
Члан 13.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет месне
заједнице ''Клек'' Клек ће својом одлуком
прекинути даљу наплату и о томе известити
уплатиоце.
Члан 14.
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом о
финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе закона којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 15.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК
8
На основу члана 23. став 3. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 24. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06),
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 69.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10 и 10/10),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЗЛАТИЦА''
ЛАЗАРЕВО
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево за период
01.03.2011. до 29.02.2016. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-8/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- На основу члана 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 24. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 67. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08) и
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08, 9/10 и 10/10),
грађани Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
изјашњавањем на референдуму одржаном 15. и
16.01.2011. године, дана 18.01.2011. године,
донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД
ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса донета
је изјашњавањем на референдуму, који је
спроведен 15. и 16.01.2011. године.
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Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 9.700.000 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
прилива и утрошка средстава којим су утврђени
извори, намена и начин обезбеђења укупних
финансијских средстава за реализацију пројеката
који су предмет ове Одлуке.
За реализацију пројеката који су предмет
ове Одлуке Савет месне заједнице ће уз
претходно разматрање усвојити годишње
програме и финансијске планове.
Члан 4.

18. фебруар 2011. год.

- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходакграђана
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства
7%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
2%
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево, као и
грађани који немају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево, али имају
непокретну имовину на подручју Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево, а средствима
самодоприноса побољшава се коришћење те
имовине.
Обавеза
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.

Самодопринос се уводи за следеће
намене:
- Одржавање, поправка и изградња
инфраструктуре
3.500.000,00 дин.
- Одржавање објеката јавног коришћења и
имовине МЗ
1.000.000,00 дин.
- Одржавање јавне расвете
300.000,00 дин.
- Одржавање и уређење јавних зелених
површине
1.500.000,00 дин.
- Финансирање материјалних трошкова МЗ и
зараде запослених
2.000.000,00 дин.
- Финансирање редовних делатности спортских
друштава и удружења
500.000,00 дин.
- Финансирање културно-забавних активности
500.000,00 дин.
- Одржавање канализационе и водоводне мреже
400.000,00 дин.

Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.

Члан 5.

Члан 11.

Одлуку о увођењу самодоприноса
донели су сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево, као и
грађани који немају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево али имају
непокретну имовину на подручју Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево, а средствима
самодоприноса се побољшава коришћење те
имовине.
Члан 6.

Савет Месне заједнице ''Златица''
Лазарево дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о целисходности
трошења средстава самодоприноса.

Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства, приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 7.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:

Члан 9.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 10.

Члан 12.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина – Одељење за послове финансија и
рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом.
Члан 13.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
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пре истека трајања самодоприноса, Савет месне
заједнице ''Златица'' Лазарево ће својом одлуком
прекинути даљу наплату и о томе известити
уплатиоце.
Члан 14.

Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН

У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом о
финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе закона којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.

На основу члана 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 24. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 67. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08,
9/10 и 10/10) и члана 90. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), грађани Месне заједнице ''Војвода
Стеван Книћани'' Книћанин изјашњавањем на
референдуму одржаном 15. и 16.01.2011. године,
22. и 23.01.2011. године, дана 26.01.2011. године,
донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2011.
ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ

Члан 15.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО
9
На основу члана 23. став 3. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 24. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06),
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 69.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10 и 10/10),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2011. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године
Члан 2.

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ВОЈВОДА СТЕВАН
КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН

Одлука о увођењу самодоприноса донета
је изјашњавањем на референдуму, који је
спроведен 15. и 16.01.2011. године, 22. и
23.01.2011. године.

Члан 1.

Члан 3.

ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин '' Книћанин
за период 01.03.2011. до 29.02.2016. године.

Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 25.000.000 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
прилива и утрошка средстава којим су утврђени
извори, намена и начин обезбеђења укупних
финансијских средстава за реализацију пројеката
који су предмет ове Одлуке.

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

Члан 4.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-9/11-I

Самодопринос се уводи за следеће
намене:
Пројектовање
и
изградња
фекалне
канализације,
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- асфалтирање улица;
- поправка и одржавање уличне расвете;
- финансирање активности друштава, удружења
и институција;
- озелењавање улица, пошумљавање и уређење
парковских и слободних површина;
- одржавање и уређење оба гробља;
- одржавање ДВД-а, свлачионице и Дома
културе;
- за неговање традиција и обичаја и прославе
дана месне заједнице;
- бетонирање плаже;
- редовно одржавање основних средстава месне
заједнице, редовну делатност и расходе месне
заједнице, финансирање материјалних трошкова
и зараде радника;
- изградња амбуланте.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса
донели су сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства, приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.

18. фебруар 2011. год.
Члан 9.

Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 10.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
Члан 11.
Савет Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћани'' Книћанин дужан је да најмање једном
годишње информише грађане о остварењу
годишњег плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о целисходности
трошења средстава самодоприноса.
Члан 12.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина – Одељење за послове финансија и
рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом.
Члан 13.

Члан 7.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на дохотак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства 10%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
1%
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин.
Обавеза
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.

У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
ће својом одлуком прекинути даљу наплату и о
томе известити уплатиоце.
Члан 14.
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом о
финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе закона којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 15.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ВОЈВОДА
СТЕВАН КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН
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На основу члана 4. став 2. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима (''Сл.
гласник РС'', бр. 16/97 42/98) и члана 31. Статута
града Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 18.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила (''Службени
лист града Зрењанина'' бр. 6/09, 17/09, 1/10, 2/10испр. и 14/10-др.одлука) у члану 10. иза става 1.
додаје се нови став 2. који гласи:
''Јавна такси стајалишта се користе за
паркирање возила за обављање јавног такси
превоза.''
Досадашњи ставови 2, 3 и 4 постају
ставови 3, 4 и 5.
У
ставу
3.
истог
члана
иза
речи:''паркиралишта'' додају се речи: ''као и
корисником јавног такси стајалишта''.
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Предузеће, односно предузетник ће вршити
контролу коришћења јавних такси стајалишта,
као и наплату локалне комуналне таксе за
коришћење истих.''
Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. у тачки 8. иза речи:
''површинама'' ставља се отворена заграда и
додају речи: ''без обзира да ли су делом или
потпуно угажене или на други начин оштећене
односно уништене'' и ставља затворена заграда.
У члану 17. у ставу 3. тачка на крају става
се брише и додају се речи:''односно комуналног
полицајца'' и ставља тачка.
Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи:
''инспектора'' додају се речи: ''односно
комуналног полицајца''.
Члан 6.
У члану 20. после речи: ''инспекције''
додаје се везник и речи: ''и комунална полиција''.
Члан 7.

Члан 2.
У члану 12. у ставу 3. у тачки 2. речи:
''паркинг простор на саобраћајници испод платоа
Војвођанске банке'' бришу се.
У истом члан и ставу у тачки 3. речи: ''ул.
Саве Текелије од ул. Југ Богдана до Марка
Орешковића, Марка Орешковића'' замењују се
речима: ''Паркинг простор на саобраћајници
испод платоа Војвођанске банке''.
Члан 3.
Иза члана 16 додаје се нови члан 16а који
гласи:
'' Члан 16а.
За паркирање возила на јавним такси
стајалиштима плаћа се локална комунална такса
у висини утврђеној Одлуком о локалним
комуналним таксама и важећој тарифи која је
њен саставни део.
Заустављањем такси возила на јавном
такси стајалишту, у смислу члана 10. ове
Одлуке, стичу се услови за примену исте.
Предузеће, односно предузетник ће у
складу са Одлуком градског органа надлежног за
послове саобраћаја о одређивању јавних такси
стајалишта, обезбедити коришћење истих.

У члану 21 у ставу 1. у тачки 2. иза речи:
''став'' цифра: ''4'' замењује се цифром: ''5''.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-10/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
11
На основу члана 90., 92. став 2. и члана
93. став 4. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 и 62/10
- исправка), 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
18.02.2011. године, донела је

Страна 20

Број 1

Службени лист града Зрењанина

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА И КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Члан 3.

Члан 1.
Члан
14.
Одлуке
о
уређивању
грађевинског земљишта и критеријумима и
мерилима за утврђивање висине накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта
на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 4/10 и 5/10) мења се и
гласи:
''Члан 14.
Трошкови припремања грађевинског
земљишта по урбанистичким зонама утврђују се
за 2011. годину у износу:
Урбанистичке зоне
на територији града
Зрењанина

Трошкови
припреме
грађевинског
земљишта (дин/м2)
1.673,00
1.003,00
836,00
670,00
503,00
503,00
333,00
333,00

Екстра зона
I
II
III
IV
V
VI
VII
Члан 2.

У члану 17. став 1. мења се и гласи:
''Трошкови
опремања
грађевинског
земљишта по функционалном рангу мреже
инфраструктуру утврђују се за 2011. годину у
износу:

18. фебруар 2011. год.

У члану 20. тачка 15. мења се и гласи:
''15. изградњу лођа, затворених тераса и
сувих пролаза примењује се коефицијент 0,50 од
намене објекта.''
У истом члану после тачке 21. додају се
нове тачке 22. и 23. које гласе:
''22. изградњу рибњака примењује се
коефицијент 0,10.
23. изградњу објеката производне
намене на локалитету ''Југоисток'' у оквиру пете
урбанистичке зоне примењује се коефицијент
0,20.''
Члан 4.
У члану 29. у ставу 1. датум ''31.12.2010.''
замењује се датумом ''31.12.2011.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-11/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
12
На основу члана 96. Закона о планирању
и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/2009,
81/2009 - испр. и 64/2010 - одлука УС)., члана 20.
и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07) и члана 31. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 18.02.2011.
године, донела је

Инфраструкт
ура

Магистрал
на мрежа

Примарна
мрежа
(дин/м2)

Секундарна
мрежа
(дин/м2)

Укупно
(дин/м2)

Водовод
Електромрежа
Коловоз
Кишна
канализација
Фекална
канализација
Тротоари
Јавна расвета

78,00
108,00
164,00

60,00
108,00
125,00

43,00
67,00
81,00

181,00
283,00
370,00

145,00

113,00

73,00

331,00

124,00

96,00

63,00

283,00

619,00

59,00
57,00
618,00

59,00
42,00
428,00

118,00
99,00
1.665,00

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О О НАЧИНУ, УСЛОВИМА
И ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ИЛИ
ДАВАЊА У ЗАКУП РАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
РАДИ ИЗГРАДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

18 фебруар 2011. год.

Број 1

Службени лист града Зрењанина

Страна 21

Члан 1.
Члан 7.
У члану 4. у ставу 3. Одлуке о начину,
условима и поступку отуђења или давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/2009
и 1/2010), на крају реченице уместо тачке ставља
се зарез и додају следеће речи: ''у складу са
Законом и Уредбом''.

У члану 24. став 1. тачка 2., мења се и
гласи:
''назив, односно фирму и седиште
правног лица, односно доказ о упису у
регистар привредних субјеката, као и порески
идентификациони број.''
Члан 8.

Члан 2.
У члану 33. став 1. тачка 6., мења се и
У члану 9. речи: ''31. децембра текуће
године за наредну годину'', мењају се речима:
''најкасније до 31. марта за текућу годину''
У истом члану додаје се нови став 2. који
гласи: ''До доношења новог Програма,
примењиваће се Програм из претходне године''.

гласи:
'' 6. обавезу за понуђача да у року од 30
дана од дана правоснажности решења о отуђењу
или давања у закуп грађевинског земљишта,
уговором са ЈП ''Дирекција'' регулише плаћања
накнаде за уређење грађевинског земљишта.''

Члан 3.

Члан 9.

У члану 10., алинеја 6. која постаје
алинеја 4., мења се и гласи:

После поглавља IV, додаје се поглавље
V '' ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
ЗАКУПНИНА'' са новим члановима 42а, 42б,
који гласе:
Члан 42а

'' 4. уколико се планира давање
грађевинског земљишта у закуп, планирани
период трајања закупа са образложењем дужине
периода трајања закупа, који не може бити дужи
од 40 година (број година, или период до
привођења земљишта намени са образложењем
када се планира привођење намени и др.)''.
У истом члану у ставу 1. бришу се
алинеје 4, 5 и 7, а алинеја 8 постаје алинеја 5.
Члан 4.
У члану 13., став 4. мења се и гласи:
'' Административне, стручне и техничке
послове за потребе Комисије, као и припреме
Одлуке о расписивању јавног огласа и огласа,
обавља ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина", Зрењанин''.
Члан 5.
У члану 16., став 1. мења се и гласи:
''Пријава за учешће у јавном надметању
доставља се Комисији путем ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина",
Зрењанин''.
Члан 6.
У члану 23., став 2 се брише.

Почетна цена за отуђење грађевинског
земљишта, јавним надметањем, прикупљањем
понуда јавним огласом или непосредном
погодбом ради изградње, утврђује се у висини
тржишне вредности грађевинске парцеле.
Почетна цена за отуђење грађевинског
земљишта (дела катастарске парцеле) у поступку
формирања грађевинске парцеле утврђује се
сразмерно учешћу површине катастарске
парцеле која се отуђује у површини потпуне
грађевинске парцеле.
Процену
тржишне
вредности
грађевинског земљишта утврђује ЈП "Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина",
Зрењанин, коришћењем стандардних метода
процене, за сваку појединачну грађевинску
парцелу која се отуђује односно даје у закуп и
иста не сме бити старија од шест месеци.
Највећа цена или највиши износ
закупнине за грађевинско земљиште се накнадно
не може умањивати.
Члан 42б
Почетни износ закупнине одређује се као
1,5%
почетне
вредности
за
отуђење
грађевинског земљишта за сваку годину трајања
закупа.

Страна 22
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Члан 10.
Досадашње поглавље V постаје поглавље
VI.
Члан 11.
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: 06-17-12/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

13
На основу члана 96 Закона о планирању
и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
81/09-исправка), члана 7. и члана 10. Одлуке о
начину, условима и поступку отуђења или
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини ради изградње на територији града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 16/09, 1/10 и 1/11) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 18.02.2011. године, донела је
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2011. ГОДИНУ

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Измена и допуна Плана детаљне регулације дела радне зоне 7 „Багљаш – Аеродром“ у
Зрењанину („Службени лист општине Зрењанин“ број 4/04)
Број листа
непокретности
(поседовни лист
или извод из
земљишних
књига)

Лист
непокретности
бр. 20915
к.о. Зрењанин I
МЗ Соња
Маринковић

Број
парцеле

13187/27

Површина
парцеле
(м2)

39.310

Уређеност
грађевинског
земљишта

Делимично уређено:
- магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
- магистрална, примарна и секундарна кишна
канализација;
- магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa и
секундарнa мрежa тротоара и јавне расвете.

Урбанистичка
зона

V

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
План детаљне регулације радне зоне „Југоисток“ („Службени лист општине Зрењанин“ бр.1/06)
Број листа
непокретности
(поседовни лист
или извод из
земљишних
књига)

Број
парцеле

Површина
парцеле
(м2)

Лист
непокретности

15365/2
7

39.700

Уређеност
грађевинског
земљишта

Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни

Урбанистичк
а
зона

V

18 фебруар 2011. год.

Број 1

бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/8
3

13.354

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/8
4

14.597

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/8
5

30.000

Службени лист града Зрењанина

водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
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Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/8
6

27.722

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/1
05

8.017

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/1
08

6.453

18. фебруар 2011. год.

секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.

V

V
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Број 1

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/1
13

6.878

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/1
14

16.272

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/1
16

36.501

Лист
непокретности
бр. 22555
к.о. Зрењанин I
Индустријска
зона

15365/1
17

37.255

Службени лист града Зрењанина

Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна

Страна 25

V

V

V

V
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Број 1

Службени лист града Зрењанина

18. фебруар 2011. год.

кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
План детаљне регулације „Северозапад-Елемир“ („Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08)
Број листа
непокретности
(поседовни лист
или извод из
земљишних
књига)

Лист
непокретности
бр.21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

Лист
непокретности
бр. 21223 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

Лист
непокретности
бр. 2303 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко

Број
парцеле

Површина
парцеле
(м2)

13277/1

49.483

13852/1

1.194

750/1

274.024

Уређеност
грађевинског
земљишта

Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни

Урбанистичка
зона

V

V

V
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Број 1

Зрењанин

Лист
непокретности
бр. 21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

Лист
непокретности
бр. 21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

13274/1

458

13274/3

7.296

Службени лист града Зрењанина

коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална и примарна електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална, примарна и секундарна
кишна канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура: секундарнa електромрежa
и секундарнa мрежa тротоара и јавне
расвете.

Страна 27

V

V

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) – локалитет „Северозапад 1“
Број листа
непокретности
(поседовни лист
или извод из
земљишних
књига)

Број
парцеле

Површина
парцеле
(м2)

Лист
непокретности

13305/1
13305/2

18.858
171

Уређеност
грађевинског
земљишта

Делимично уређено:
магистрални и примарни водовод;

Урбанистичка
зона

V

Страна 28

бр.21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

Број 1

Службени лист града Зрењанина

13305/3

22

Лист
непокретности
бр.21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

13278

38.232

Лист
непокретности
бр.21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

13277/4

3.675

Лист
непокретности
бр.21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

13277/3

49.747

18. фебруар 2011. год.

- магистрална електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална кишна канализација;
- магистрална и примарна фекална
канализација;
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура:
секундарни водовод, примарна и
секундарнa електромрежa, примарна и
секундарна кишна канализација,
секундарна фекална канализација,
примарна и секундарнa мрежa тротоара и
секундарна јавна расвета.
Делимично уређено:
магистрални и примарни водовод;
- магистрална електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална кишна канализација;
- магистрална и примарна фекална
канализација;
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура:
секундарни водовод, примарна и
секундарнa електромрежa, примарна и
секундарна кишна канализација,
секундарна фекална канализација,
примарна и секундарнa мрежa тротоара и
секундарна јавна расвета.
Делимично уређено:
магистрални и примарни водовод;
- магистрална електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална кишна канализација;
- магистрална и примарна фекална
канализација;
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура:
секундарни водовод, примарна и
секундарнa електромрежa, примарна и
секундарна кишна канализација,
секундарна фекална канализација,
примарна и секундарнa мрежa тротоара и
секундарна јавна расвета.
Делимично уређено:
магистрални и примарни водовод;
- магистрална електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална кишна канализација;

V

V

V
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Лист
непокретности
бр.21213 к.о.
Зрењанин I
МЗ Жарко
Зрењанин

13279/9

Број 1

Службени лист града Зрењанина

13.611

Страна 29

- магистрална и примарна фекална
канализација;
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура:
секундарни водовод, примарна и
секундарнa електромрежa, примарна и
секундарна кишна канализација,
секундарна фекална канализација,
примарна и секундарнa мрежa тротоара и
секундарна јавна расвета.
Делимично уређено:
магистрални и примарни водовод;
- магистрална електромрежа;
- магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална кишна канализација;
- магистрална и примарна фекална
канализација;
- примарна
јавна расвета. Недостајућа
инфраструктура:
секундарни водовод, примарна и
секундарнa електромрежa, примарна и
секундарна кишна канализација,
секундарна фекална канализација,
примарна и секундарнa мрежa тротоара и
секундарна јавна расвета.

V

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Урбанистички пројекат стамбеног насеља „Барањска II“ („Службени лист општине Зрењанин“
бр.2/01 и 11/03)
Број листа непокретности
(поседовни лист или извод из
земљишних књига)

зк.уложак бр.31368 поседовни
лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368
поседовни лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368
поседовни лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368
поседовни лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

Број
парцеле

Површина
парцеле
(м2)

Уређеност
грађевинског
земљишта

Урбанистичка
зона

топ.и кат.бр.
7226/18

434

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/19

436

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/20

436

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/21

436

Уређено

III

Страна 30

Број 1

зк.уложак бр.31368 поседовни
лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368
поседовни лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368
поседовни лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368 поседовни
лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
зк.уложак бр.31368 поседовни
лист бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље
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18. фебруар 2011. год.

топ.и кат.бр.
7226/22

436

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/39

422

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/40

422

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/41

422

Уређено

III

топ.и кат.бр.
7226/42

422

Уређено

III

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Генерални план Зрењанина 2006 -2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) –локалитет „Ружа Шулман“
Број листа непокретности
(поседовни лист или извод из
земљишних књига)

з.к.уложак
бр.16054
поседовни лист бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ Доситеј Обрадовић
з.к.ул.
бр.14953
поседовни лист бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ Доситеј Обрадовић
з.к.ул.
бр.14518
поседовни лист бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ Доситеј Обрадовић
з.к.уложак
бр.16140
поседовни лист бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ Доситеј Обрадовић

Број
парцеле

Површина
парцеле (м2)

Уређеност
грађевинског
земљишта

Урбанистичка
зона

топ.бр.5548/3/а
кат.бр.8738

362

Уређено

II

топ.бр.73987399/3/а
кат.бр.8740

449

Уређено

II

топ.бр.73987399/2/а
кат.бр.8742/1

342

Уређено

II

топ. и кат.
бр.8743

1776

Уређено

II

18 фебруар 2011. год.

Број 1
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Страна 31

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
ДУП стамбеног насеља „Зелено Поље II“ у Зрењанину („Међуопштински службени лист
Зрењанин“ бр.18/84 и 11/03) и Урбанистички пројекат дела стамбеног насеља „Зелено поље 2“
(„Међуопштински службени лист Зрењанин“ бр.13/4 и 11/03)
Број листа
непокретности
(поседовни лист или
извод из земљишних
књига)

Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

Број парцеле

7128/1
7129/1
7219/2
7129/3
7122/1
7130/1
7131/1

7124/1

7126/1

Површина
парцеле (м2)

4.716
1.937
188
340
2.112
170
890

Уређеност грађевинског земљишта

Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.

Урбанистичка
зона

IV

515

Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.

IV

300

Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни

IV

Страна 32
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Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

7127/1

652

Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

12657/1

375

Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

12657/3

424
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коловози;
магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни
коловози;
-

IV

IV

IV
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Број 1

Службени лист града Зрењанина

Поседовни лист
бр.22025
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

12751/4

441

Поседовни лист
бр.22026
к.о. Зрењанин I
МЗ Зелено поље

12448
12451/6

1.092
79

Страна 33

магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.
Делимично уређено:
магистрални, примарни и секундарни
водовод;
магистрална, примарна и секундарна
електромрежа;
магистрални, примарни и секундарни
коловози;
магистрална и примарна кишна
канализација;
магистрална, примарна и
секундарна фекална канализација;
- примарни и секундарни тротоари и
- примарна и секундарна јавна
расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарнa мрежa кишне
канализације.

IV

Уређено

IV

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Генерални план Зрењанина 2006 -2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) – локалитет „Уз магистралу“
Број листа
непокретности
(поседовни лист или
извод из земљишних
књига)

Број
парцеле

Површина
парцеле (м2)

Уређеност грађевинског земљишта

Урбанистичка
зона

Лист непокретности
бр.21713
к.о. Зрењанин I
МЗ Центар

4183/2

1.835

Уређено

I

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Генерални план Зрењанина 2006 -2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) – локалитет Панчевачка
Број листа непокретности
(поседовни лист или извод
из земљишних књига)

Број
парцеле

Површина
парцеле
(м2)

Уређеност грађевинског земљишта

Урбанистичка
зона

Страна 34

Број 1

з.к.уложак 15918
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ Доситеј Обрадовић

Службени лист града Зрењанина

топ.бр.
9282/1
кат.бр.928
2/1

26.777

18. фебруар 2011. год.

Делимично уређено:
магистрални и примарни водовод;
- магистрална и примарна
електромрежа;
магистрални, примарни и
секундарни коловози;
- магистрална, примарна и
секундарна кишна канализација;
- магистрална и примарна
фекална канализација;
- примарни тротоари и
- примарна јавна расвета.
Недостајућа инфраструктура:
секундарни водовод,
електромрежа и фекална
канализација, секундарна мрежа
тротоара и јавна расвета.

III

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:
Детаљни урбанистички план стамбеног насеља „Берберско II“ (Службени лист града
Зрењанина“ бр.6/95 и 11/03)
Број листа
непокретности
(поседовни лист или
извод из земљишних
књига)

Број
парцеле

Површина
парцеле (м2)

Уређеност грађевинског земљишта

Урбанистичка
зона

Лист непокретности
бр.22305
к.о. Зрењанин I
МЗ Берберско
болница

8011/221

379

Уређено

II

Приликом отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта које је предмет овог
Програма јавним огласом ће се одредити
минимална површина парцела у складу са
урбанистичким плановима.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-15/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
14
На основу члана 31. тачка 8. и члана 108.
став 2. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
18.02.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ''
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 20/10), члан 5. мења
се и гласи:
''Члан 5.
Установа своје делатности обавља у
организационим јединицама и објектима који
улазе у њен састав.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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Број 1

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-13/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
15
На основу члана 98. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07)
и чл. 31. и 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
САВЕТУ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ОДНОСЕ
Члан 1.
У Одлуци о Савету за међунационалне
односе (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр.3/05 и 1/08) у члану 4. став 1. мења се и гласи:
'' Скупштина града образује Савет и бира
чланове Савета.''
После става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
''У случају националних мањина које
имају изабране своје националне савете,
представници националних мањина у Савету
бирају се на предлог националног савета, по
једног члана из сваке националне мањине.''
Досадашњи став 2. који постаје став 3.
мења се и гласи:
''Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предлаже три
представника српског народа у Савет.''
У Досадашњем ставу 3. који постаје став
4. речи и број: ''у ставу 2.'' замењују се речима и
бројем: ''у ставу 3.''.
После става 4. додаје се став 5. који
гласи:
''Националне мањине које имају мање од
1% учешћа у укупном становништву јединице
локалне
самоуправе
могу присуствовати
седницама Савета без права гласа.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

Страна 35

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-14/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
16
На основу члана 92. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и чл. 31. и 108. став 1. Статута
града Зрењанина (“Службени лист града
Зрењанина”, бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
18.02.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност да град Зрењанин
ангажује ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета града
Зрењанина за 2010. годину.
2. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета
града Зрењанина за 2010. 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 2010. годину,
вршиће се у складу са Законом о јавним
набавкама.
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: 06-17-16/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Страна 36

Број 1

Службени лист града Зрењанина

17
На основу члана 32. тач. 2. и 6. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 31. тач. 2. и 6. и члана 108.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
18.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ
ЗА 2011. ГОДИНУ ЗА УЧЕШЋЕ У
ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ
ЗГРАДЕ КОМИТЕТА У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Одлука се доноси у циљу кандидовања
пројекта за финансирање санације зграде
Комитета у Зрењанину по Јавном позиву за
кандидовање пројекта за финансирање изградње,
реконструкције, односно адаптације школа и
обданишта, здравствених установа, спортских
објеката,
институција
културе,
објеката
староградње и других објеката од јавног значаја
у 2010/2011. години Министарства животне
средине и просторног планирања Републике
Србије.
Члан 2.
У буџету града Зрењанин за 2011. годину
обезбеђују се средства за учешће града
Зрењанина у финансирању пројекта санације
зграде Комитета у Зрењанину, у оквиру раздела
3 – Градска управа, глава 3.32 – Остале
делатности, функционална класификација 470 –
Остале делатности, позиција 532 – Иницијална
средства за учешће у реализацији пројеката и
програма и израду пројектно техничке
документације, остали пројекти.
Учешће се обавезује у складу са Јавним
позивом и Програмом ванредне подршке
грађевинској индустрији у условима светске
економске кризе у 2010. години, усвојеним
закључком Владе Републике Србије 05 бр. 3514192/2010. од 03.06.2010. године у висини од
10% од вредности пројекта (са ПДВ-ом) што
износи 3.789.593,50 динара, с обзиром да је
укупна вредност пројекта санације зграде
Kомитета у Зрењанину 37.895.935,00 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

18. фебруар 2011. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-18/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
18
На основу члана 32. тач. 2. и 6. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 31. тач. 2. и 6. и члана 108.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
18.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
СЕРВИСИРАЊА ДУГА У ФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКТА САНАЦИЈE ЗГРАДЕ
КОМИТЕТА У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Одлука се доноси ради кандидовања
пројекта за финансирање санација зграде
Kомитета у Зрењанину по Јавном позиву за
кандидовање пројекта за финансирање изградње,
реконструкције, односно адаптације школа и
обданишта, здравствених установа, спортских
објеката, институција културе,
објекта
становање и других објеката од јавног значаја у
2010/2011. година Министарства животне
средине и просторног планирања Републике
Србије.
Члан 2.
Град Зрењанин прихвата обавезу
сервисирања дуга по основу кредита за
финансирање 50% од 80% укупне вредности (са
ПДВ-ом) пројекта санација зграде Kомитета у
Зрењанину, а према условима јавног позива.
Укупна вредност пројекта санација
зграде комитета у Зрењанину (са ПДВ-ом)
износи 37.895.935,00 динара.
Рочност кредита из става 1. је пет година
од дана повлачења средстава, односно датума
eфектуирања уговора о кредиту, са једном
годином периода почека.
Каматна стопа је једнака референтној
каматној стопи Народне банке Србије увећаној
за 2,5%.

18 фебруар 2011. год.

Број 1

Службени лист града Зрењанина

Оплата кредита града Зрењанина ће се
вршити из средстава обезбеђених у буџету
града.
Члан 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: 06-17-19/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
19
На основу члана 31. став 1. тачка 6. и 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седницу одржаној 18.02.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОДБРАНУ И
БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за
одбрану и безбедност града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 24/08)
мења се назив тако што се у називу Одлуке
бришу речи: ''ОДБРАНУ И''.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке речи: ''одбрану и'' и у
одговарајућем падежу се бришу.
У истом члану реч: ''одбрану'' замењује
се речју: ''безбедност''.
Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
''Рад Савета за безбедност града је
деполитизован''.
Члан 4.
Члан 3. мења се и гласи:
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''Савет за безбедност учествује у
обезбеђивању безбедности грађана и грађанки
града за случај непосредних опасности,
ванредних стања, невојних ризика и претњи
безбедности грађана и грађанки града,
природних непогода и индустријских и других
несрећа већих размера (елементарне непогоде),
епидемија и др., као и о потреби предлагања
одређених
мера
безбедности
надлежним
органима града.''
Члан 5.
Члан 4. мења се и гласи:
''Непосредни задаци Савета су:
1. да информише, анализира и предлаже
Скупштини
града
и
Градоначелнику
актуелну процену безбедносне ситуације у
граду и мере на елеминисању узрока који
могу довести до њеног нарушавања,
2. да
предлаже
Скупштини
града
и
Градоначелнику
Процену
услова
и
могућности функционисања органа локалне
самоуправе, предузећа и других правних
лица града Зрењанина у случају невојних
изазова, ризика и претњи безбедности
грађана и грађанки града као и да врши
координацију међу њима,
3. да предлаже процену могуће угрожености
територије града од елементарних непогода
и индустријских и других несрећа већих
размера,
4. да
предлаже
Скупштини
града
и
Градоначелнику одређена документа која су
од посебног значаја за безбедност града и
одређена нормативна и друга акта Плана
заштите од елементарних непогода,
5. да предлаже мере заштите становништва од
незаконитог
понашања појединаца
и
одређених група,
6. да путем средстава информисања упознаје
грађане са евентуалним опасностима које
прете њиховој безбедности и мерама које
треба предузети у овим условима,
7. да подноси извештај о стању припрема у
вези заштите од елементарних непогода
Скупштини града и Градоначелнику,
8. да врши и друге послове у циљу припреме и
изградње ефикасне безбедносне политике
града и њених грађана.''
Члан 6.
У члану 6. став 2. после алинеје 4. додају
се алинеје 5. и 6. које гласе:
''- представник здравства
- представник Црвеног крста.''
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Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
''Савет има координатора.
Координатора Савета за безбедност града
именује Савет из редова одборника.
Координатор Савета између седница
Савета координира рад чланова Савета,
надлежних јавних служби и Служби Градске
управе у вези питања из области безбедности и о
томе извештава Савет.''
Члан 8.
У члану 8. став 1. и став 3. речи:
''одбрану и'' се бришу.
Члан 9.
Члан 10. мења се и гласи:
''Стручне и административно техничке
послове за потребе Савета обављаће поред
чланова Савета и технички секретар Савета из
Градске управе.
Члан 10.
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: 06-17-24/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
20
На основу члана 31. став 1. тачка 6. и
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2011. године, донела је
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омладинског предузетништва, на основу аката
Града, усвојених локалних стратегија и
националних стратешких докумената у циљу
утврђивања приоритета у овој области.
Члан 2.
У оквиру припрема за израду Акционог
плана за развој омладинског предузетништва,
Градоначелник града Зрењанина ће посебним
решењем формирати радно тело које ће
планирати и спровести активности у припреми
нацрта текста наведеног Акционог плана.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-25/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
21
На основу члана 10. Одлуке о оснивању
Јавног стамбеног предузећа
''Зрењанин''
Зрењанин ( ''Службени лист општине Зрењанин''
бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 7/00, 5/06 и
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 3/08, 32/08
и 20/10) и члана 31. тачка 9. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 18.02.2011.год. донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I

Члан 1.

Даје се сагласност на
Статут ЈП
''ГРАДСКА
СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА''
ЗРЕЊАНИН који је донео Управни одбора овог
предузећа
дана 02.02.2011.год. под бројем
230/54.
II

Скупштина града Зрењанина приступа
процесу израде Акционог плана за развој

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-27/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
22
На основу члана 33. став 1. тачка 4. и
члана 42. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', број 111/09), члана 31.
тачка 23. и члана 108. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
предлог Градоначелника града Зрењанина, на
седници одржаној дана 18.02.2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I
Образује се Градски штаб за ванредне
ситуације, као стално радно тело.
II
Градски штаб за ванредне ситуације (у
даљем тексту: Штаб) чине командант штаба,
заменик команданта, начелник штаба и 14
чланова, и то:
КОМАНДАНТ ШТАБА: Др Милета Михајлов,
Градоначелник
ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА: Горан Каурић,
заменик Градоначелника
НАЧЕЛНИК ШТАБА: Рада Јованов Вуковић,
шеф Одсека за управљање ризицима и цз
ЧЛАНОВИ ШТАБА:
1. Александра Одавић-Мак, начелник Градске
управе града Зрењанина,
2. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник Одељења
за послове урбанизма,
3. Војин Бачвански, технички директор ЈКП
''Чистоћа и зеленило'',
4. Дејан Јованов, начелник Одељења за послове
заштите и унапређивања животне средине,
5. Душан Јанковић, технички директор ВДП
''Средњи Банат'' Зрењанин,
6. Милош Ковачевић, члан Градског већа
задужен за здравство,
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7. Петар Михајлов, члан Градског већа задужен
за пољопривреду,
8. Весна Станков, директор Центра за социјални
рад Зрењанин,
9. Милорад Бјелогрлић, директор ЈКП ''Водовод
и канализација'',
10. Љиљана Поповић, директор ЈП ''Радио
Зрењанин'',
11. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин,
12. Миленко Цукућан, представник Центра МО
Зрењанин,
13.
Владимир
Бурсаћ,
представник
Ветеринарског специјалистичког института,
14. Александра Танасијевић, секретар Црвеног
крста.
III
Штаб координира и руководи заштитом
и спасавањем у ванредним ситуацијама и обавља
друге послове у складу са законом и другим
прописима.
IV
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Штаба обављаће Градска
управа-Одсек за одбрану и ванредне ситуације.
V
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Градског штаба за
заштиту од елементарних непогода (''Службени
лист града Зрењанина, број 4/09 и 4/10).
VI
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-29/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
23
На основу члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 18.02.2011. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО
БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење
референдума за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Бело Блато'' Бело Блато за период од 01.06.2011.
до 31.05.2016. године.
Члан 2.
Комисију за спровођење референдума
чине председник и два члана и заменик
председника и два заменика члана.
Члан 3.
У Комисију за спровођење референдума
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато именују се:
1. Ерне Танцош - председник (ЈМБГ:
2211967850010) Бело Блато, ул. Петефи
Шандора 1,
2. Јармила Хромчик - заменик председника
(ЈМБГ: 2102971855015) Бело Блато, ул. Георги
Димитрова 54,
3. Золтан Барна - члан (ЈМБГ: 1301962850026)
Бело Блато, ул. Маршала Тита 24/1,
4. Роберт Нађ - заменик члана (ЈМБГ:
1405972850016) Бело Блато, ул. Бенешова 19,
5. Иштван Пожар - члан (ЈМБГ: 0101963850035)
Бело Блато, ул. Маршала Тита 1/ц,
6. Марија Пењов - заменик члана (ЈМБГ:
1304976855038) Бело Блато, Петефи Шандора 3.
Члан 4.
Задатак Комисије је да у складу са
Одлуком о расписивању референдума на
територији МЗ ''Бело Блато'' Бело Блато,
спроведе референдум у складу са прописима
којима је уређен поступак непосредног
изјашњавања грађана и обезбеди да се грађани
непосредно и слободно изјасне о питању које је
садржано у Одлуци о расписивању референдума.
Члан 5.
Извештај о спроведеном референдуму
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'',
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору
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народних посланика (''Службени гласник РС'',
бр. 35/00 и 18/04).
Члан 6.
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-30/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
24
На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08) и члана 7. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 6/09)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 18.02.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА
I
РАДОВАН ФРАНЦУСКИ, историчар,
разрешава се дужности председника Комисије за
утврђивање назива улица и тргова, на лични
захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-31/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
25
На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08) и члана 7. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени
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лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 6/09)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 18.02.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И
ТРГОВА
I
ВАНДА
ВОЈВОДИЋ
МИЦОВА,
проф.историје, бира се за председника Комисије
за утврђивање назива улица и тргова.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-32/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
26
На основу члана 55. 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 18.02.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО ЋОПИЋ'' ЛУКИЋЕВО
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Бранко
Ћопић'' Лукићево:
- Славиша Стојановић, представник јединице
локалне самоуправе
Јасминка
Радовановић,
представник
запослених, на лични захтев
- Душан Новаков, представник запослених, на
лични захтев
- Данијела Борић, представник родитеља, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-33/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
27
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 18.02.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО ЋОПИЋ'' ЛУКИЋЕВО
I
У Школски одбор Основне
школе
''Бранко Ћопић'' Лукићево именују се:
- Миодраг Сарић, комерцијалиста, представник
јединице локалне самоуправе
- Биљана Голошин, професор биологије,
представник запослених
- Миладин Кандић, бравар, представник
запослених
- Сандра Лазић, дипл.инг.заштите биља,
представник родитеља.
II
Мандат Миодрагу Сарићу, Биљани
Голошин, Миладину Кандићу и Сандри Лазић,
траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе ''Бранко Ћопић'' Лукићево, који
је именован 14.06.2010. године,
Решењем
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-51/10-I
(''Службени лист града Зрењанин'', бр. 9/10).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-17-34/11-I
Дана: 18.02.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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