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На основу члана 32. став 3. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 02.06.2011. године,
донела следећу
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ задуживање града
Зрењанина
за
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода
(дугорочно)
код
пословне банке у износу до 100.000.000,00
динара.
2. СРЕДСТВА из тачке 1. ове Одлуке
користиће се за финансирање:
- капиталног одржавања друмског моста у
Принциповој улици;
- капиталног одржавања зграде Средње школе
''Никола Тесла'' у Зрењанину;
- изградње Предшколске установе у Елемиру;
- изградње фискултурне сале у Основној
школи ''Братство'' у Арадцу;
- изградње амбуланте у МЗ ''Зелено Поље'' у
Зрењанину и
- изградње школске и спортске сале у
Михајлову.
3. НАЛАЖЕ СЕ Градоначелнику града
Зрењанина да покрене поступак јавне набавке и
изврши одабир најповољнијег понуђача.
4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градоначелник да
Скупштину града Зрењанина обавести о јавном
задужењу и условима задужења, као и да једном
годишње Скупштину извести о утрошеним
средствима и отплати одобреног јавног
задужења.
5. 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: 06-64-2/11-I
Дана: 02.06.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 104. став 1. Закона о
туризму («Службени гласник РС», бр. 36/09 и
88/10), члана 20. тачка 23. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», бр.
129/07), члана 19. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»,
бр. 62/06) и члана 31. тачка 6. у вези члана 15.
тачка 25. Статута града Зрењанина («Службени
лист града Зрењанина», бр. 21/08), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
02.06.2011. године донела је
О Д Л У К У
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања
боравишне таксе за боравак у угоститељским
објектима за смештај на територији града
Зрењанина.
Члан 2.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан
боравка у угоститељском објекту за смештај,
изван свог пребивалишта.
Угоститељским објектом за смештај у
смислу ове одлуке сматра се: хотел, мотел,
туристичко насеље, камп, пансион, хостел,
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба,
сеоско туристичко домаћинство, ловачка колиба,
ловачка кућа, ловачка вила и други објекти за
пружање услуге смештаја.
Члан 3.
Висина боравишне таксе утврђује се у
износу од 70 динара дневно.
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Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско
лечење односно специјализовану рехабилитацију
од стране надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од
прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије
и
сродних
мишићних
и
неуромишићних обољења, параплегије и
квадриплегије, церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју,
особе оболеле од малигне болести, инсулин
зависне шећерне болести, психозе, епилепсије,
хемофилије,
трајне
хроничне
бубрежне
инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече
у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом,
цистичном фиброзом, аутоимуним системским
болестима, као и пратилац наведених особа;
4) ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других
активности
по
програму
министарства
надлежног за послове просвете, студенти који
организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у
складу са наставним планом образовне установе,
као и учесници републичких и регионалних
такмичења у знању и вештинама;
5) страни држављани који су по
међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени плаћања таксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту
за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50%
плаћају лица од седам до петнаест година
старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају
боравишну таксу ако поднесу доказ да су
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска
карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и друго).
Члан 5.
Наплату боравишне таксе врше
субјекти који пружају услугу смештаја, као и
Јавно предузеће «Туристички центар града
Зрењанина», односно туристичка агенција,
привредни субјекат или друго правно лице
регистровано за обављање привредне делатности
преко којих физичка лица, на основу уговора,
пружају угоститељске услуге у домаћој
радиности, односно у сеоском туристичком

домаћинству (у даљем тексту: давалац
смештаја).
Давалац смештаја наплаћује боравишну
таксу истовремено са наплатом услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати
боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ
боравишне таксе, као и да наведе основ
ослобађања од плаћања или умањења износа
боравишне таксе, у складу са чланом 4. ове
одлуке.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе
давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по
истеку сваких петнаест дана у месецу.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе
приход су буџета Града Зрењанина и уплаћују се
на уплатни рачун број 840-714552843-83, а
користе се за обезбеђивање информативнопропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности и културно наслеђе града
Зрењанина,
обезбеђивање
туристичке
сигнализације
и
за
рад
туристичкоинформативног центра.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши Служба за пореску управу Градске управе
града Зрењанина.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог
што није посебно прописано овом одлуком
сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује
порески
поступак
и
пореска
администрација.
Члан 11.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) давалац смештаја не наплати
боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја (члан 5. став 2. ове одлуке);

Страна 122

Број 9

Службени лист града Зрењанина

2) давалац смештаја у рачуну за услугу
смештаја не искаже посебно износ боравишне
таксе и не наведе основ ослобађања или
умањења износа боравишне таксе (члан 6);
3) давалац смештаја не уплати средства
боравишне таксе у прописаном року (члан 7).
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у 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.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о боравишној такси
(«Службени лист општине Зрењанин», бр. 7/07 и
«Службени лист града Зрењанина», бр. 32/08 и
33/08 - исправка).
Члан 13.
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: 06-64-3/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу чл. 31. став 1. тачка 6. и 108.
став 1. Статута града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина", број 21/08) и на основу
учешћа
града
Зрењанина
у
пројекту
''Успостављање ГИС центра у Зрењанину'' у
оквиру програма ''ЕXCHANGE'', Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
02.06.2011. године донела је
ОДЛУКУ
О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ
СИСТЕМУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови
увођења, организације израде и функционисања

02. јун 2011 год.

Географског информационог система града
Зрењанина (у даљем тексту: ГИС), међусобни
односи делова система и начин пружања услуга
корисницима, односно другим правним и
физичким лицима, у складу са Стратегијом
успостављања
инфраструктуре
просторних
података у Републици Србији за период 2010. до
2012.године коју је донела Влада Републике
Србије на седници 28.10.2010. године.
Члан 2.
ГИС представља систем за прикупљање,
обраду, анализу, управљање, приказивање и
одржавање просторно оријентисаних и других
информација и података, који су раније били
чувани у аналогном и дигиталном облику.
Основни циљ успостављања ГИС-а је
добијање поузданог заједничког информационог
система на нивоу локалне самоуправе, који ће
служити као алат за ефикасније, економичније и
модерније управљање градским ресурсима.
Члан 3.
Оснивач и власник ГИС‐а је град
Зрењанин (у даљем тексту: Град).
Послове у вези са ГИС-ом обављају
Комисија за праћење реализације Географског
информационог система града Зрењанина (у
даљем тексту: Комисија за ГИС) и Радна група
за
организацију
израде
Географског
информационог
система
(ГИС-а)
града
Зрењанина (у даљем тексту: Радна група за
ГИС).
Члан 4.
Комисију за ГИС образује Скупштина
града Зрењанина.
Комисију за ГИС чине пет чланова.
Најмање два члана Комисије за ГИС су
представници Градске управе града Зрењанина,
а остали чланови су из редова запослених у
јавним предузећима и установама који у
професионалном и стручном смислу испуњавају
услове за обављање ових послова.
Под професионалним и стручним
квалитетима подразумева се стечено образовање
у области геодезије, просторног планирања,
географије, електротехнике, грађевинарства,
архитектуре,
машинства,
саобраћаја,
математике, информатике и организационих
наука као и стечена искуства у раду на ГИС-у.
Комисија за ГИС је тело које је задужено
да у процесу увођења, организовања и
функционисања ГИС‐а има консултативну и
саветодавну улогу.
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Члан 5.

Комисија за ГИС обавља следеће послове:
‐ прати и спроводи Стратегију развоја ГИСа града Зрењанина;
‐ координира рад Градске управе, јавних
предузећа, установа и других чланова
система на локалном и републичком нивоу
у спровођењу ГИС-а;
‐ прати функционисање и развој ГИС-а и
предлаже мере за његово побољшање;
‐ предлаже опште и посебне услове за
приступање систему који су саставни део
уговора о приступању;
‐ доноси препоруке, упутства и одлуке у
вези поступања јавних предузећа, установа
и других чланова система, која су
обавезујуће за сва правна лица чији је
оснивач Град;
‐ предлаже Градоначелнику да наложи
правном лицу чији је оснивач Град, да
информације и податке којима располаже
стави на располагање Радној групи за ГИС
односно да препоручи правном лицу чији
је основач Град да приступи ГИС-у;
‐ израђује годишњи Програм ГИС-а у
складу са Стратегијом развоја ГИС-а града
Зрењанина.
Члан 6.
Радна група за ГИС образује се решењем
Градоначелика.
Задаци Радне групе за ГИС утврђени су
решењем о образовању.
Члан 7.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије за ГИС и Радне групе за ГИС
обавља
Одељење за информационе и
комуникационе технологије.
Члан 8.
Функционисање
и
развој
ГИС-а
финансира се из средстава града Зрењанина, у
складу са усвојеном Стратегијом развоја ГИС-а
града Зрењанина на основу годишњег Програма
који припрема и предлаже Радна група за ГИС.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
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ГИС‐а чине следећи сегменти: хардвер,
софтвер, подаци, администратори, чланови
система, корисници система, методе и
процедуре.
Хардвер
је
физичко
рачунарско
окружење у коме ГИС ради.
Софтвер обезбеђује функције и алате
неопходне за прикупљање, обраду, анализу,
управљање, приказивање и оджавање података о
простору.
Кључне компоненте ГИС софтвера су:
- алати за унос и обраду просторних
информација;
- системи за управљање базама података;
- алати за подршку просторним упитима,
анализама и визуелизацији;
- графички кориснички интерфејс за
једноставно коришћење алата.
Подаци у дигиталном облику су
растерски, векторски и алфанумерички.
Администратори система су техничка
лица која развијају и одржавају систем.
Чланови система су јавна предузећа,
установе и друга правна лица, која су са Градом
закључила уговор о приступању ГИС‐у.
Корисници система су правна и физичка
лица која користе расположиве податке ГИС-а;
Методе чине планови и правила
функционисања ГИС‐а.
Процедуре
су
утврђена
правила
поступања у оквиру ГИС-а.
Члан 10.
Под активностима у формирању,
функционисању и развоју ГИС‐а подразумевају
се: унос података, обрада, управљање, упити и
анализе, визуелизација , извештавање и
дистрибуција.
Унос података подразумева постојање
истих у одговарајућем дигиталном формату.
Поступак превођења података у одговарајући
формат назива се конверзија, при чему се
поступак конверзије из аналогног у дигитални
облика назива дигитализација.
Обрада је одређени вид дораде у циљу
прилагођавања унетих података систему.
Управљање подразумева манипулацију
подацима ‐ организовање, уређивање и
одржавање базе података.
Упити и анализе представљају процес
којим се од постојећих података унетих у
систем, специјалним поступцима добијају
изведене информације које су предмет анализе.
Визуелизација
и
извештавање
подразумева визуелно приказивање добијених
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резултата упита у дигиталној или аналогној
форми и њихово тумачење.
Дистрибуција је кретање података
између чланова ГИС‐а, правних и физичких лица
– корисника система и сл.
Члан 11.
Под члановима система подразумевају се
сва јавна предузећа, установе и друга правна
лица која са Градом закључе уговор о
приступању систему.
Одлуку о пријему у систем доноси
Комисија за ГИС, на основу закључка правног
лица о приступању или на предлог Радне групе
за ГИС.
Одлука је основ за закључење уговора о
приступању систему и садржи услове под којима
се уговор закључује.
Уговор о приступању ГИС‐у потписују
Градоначелник и овлашћено лице правног лица
које је поднело захтев за приступање систему.
Члан 12.
Корисници ГИС‐а су правна и физичка
лица, која имају потребу да приступају базама
података и користе расположиве информације у
оквиру делатности коју обављају.
Корисници ГИС‐а подносе захтев за
приступ базама података и коришћење
расположивих информација (у даљем тексту:
захтев).
У
захтеву Корисници ГИС‐а наводе
делатност коју обављају, врсту потребних
података и временски период коришћења .
Одлуку о захтеву доноси Радна група за
ГИС.
Радна група за ГИС може тражити допуну
захтева подацима који су од значаја за доношење
ове одлуке.
Физичка лица могу бити корисници ГИС‐а
уз потврду да у оквиру одређене институције
(школе, факултети, институти, научне установе и
сл.) обављају послове за које су им потребни
подаци (семинарски, дипломски и научни радови
и слично) уз сагласност Радне групе за ГИС.
Члан 13.
Посебан вид коришћења ГИС‐а је
могућност да се на WEB презентацији ГИС‐а
означи локација заинтересованог правног лица,
са основним подацима (адреса,
бројеви
телефона, WEB адреса и друго).
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Накнада
за
коришћење
података
садржаних у ГИС‐у Града и за означавање
локације заинтересованог правног лица на WEB
презентацији ГИС‐а утврђују се актом којим се
утврђују накнаде за рад органа Градске управе.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Изузетно од одредби члана 11. ове
Одлуке, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
града
Зрењанина",
ЈКП
"Водовод
и
канализација", ЈКП "Градска топлана", ЈКП
"Чистоћа и зеленило", ЈКП "Пијаце и паркинзи",
ЈП ''Градска стамбена агенција'', ЈП "Туристички
центар града Зрењанина" и Завод за заштиту
споменика културе Зрењани постају чланови
система даном ступања на снагу ове Одлуке.
Са члановима система из става 1. овог
члана, уговори о приступању ГИС-у закључиће
се у року од 30 дана од ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-4/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
102
На основу чланa 2. став 3. Закона о
равноправности полова (''Службени гласник РС'',
бр.104/09) и чл. 31. и 108. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 02.06.2011. године,
донела је
О Д Л У К У
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 14.
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Овом oдлуком град Зрењанин, у оквиру
својих надлежности, обезбеђује равноправност
полова и остваривање једнаких могућности на
територији града Зрењанина.
Органи града Зрењанина подстичу и
унапређују равноправност полова, у оквиру
својих надлежности.
Члан 2.
Равноправност
полова
подразумева
равноправно учешће жена и мушкараца у свим
областима управљања јавним пословима од
непосредног, заједничког и општег интереса за
локално становништво.
Члан 3.
Органи града Зрењанина, организације
којима је поверено вршење јавних овлашћења,
као и правна лица која оснива или финансира у
целини, односно у претежном делу град
Зрењанин (у даљем тексту: органи јавне власти)
дужни су да прате остваривање равноправности
засноване на полу у свим областима друштвеног
живота, примену међународних стандарда и
Уставом зајемчених права у овој области.
Члан 4.
Органи јавне власти развијају активну
политику једнаких могућности у свим областима
друштвеног живота.
Политика
једнаких
могућности
подразумева равноправно учешће полова у свим
фазама планирања, доношења и спровођења
одлука које су од утицаја на положај жена и
мушкараца.
Члан 5.

У Градској управи града Зрењанина у
оквиру Акта о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи
града Зрењанина одређује се запослени за родну
равноправност и обављање послова остваривања
једнаких могућности.
II. ЗАПОШЉАВАЊЕ,
СОЦИЈАЛНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

И

Члан 8.
Органи јавне власти дужни су да
запосленима без обзира на пол, обезбеде једнаке
могућности и третман у вези са остваривањем
права из радног односа и по основу рада, у
складу са законом којим се уређује рад.
Члан 9.
Органи јавне власти дужни су да воде
евиденцију о полној структури запослених у
складу са законом којим се уређују евиденције у
области рада и да податке из тих евиденција дају
на увид инспекцији рада и органу надлежном за
равноправност полова, а на начин и у складу са
законом којим се уређује заштита података о
личности.
Органи јавне власти који имају у радном
односу више од 50 запослених на неодређено
време дужни су да усвоје план мера за
отклањање или ублажавање неравномерне
заступљености полова за сваку календарску
годину најкасније до 31. јануара.
Органи јавне власти су дужни да сачине
годишњи извештај о спровођењу плана мера из
става 2. овог члана најкасније до 31. јанура
текуће године за претходну годину.
Члан 10.

Не сматра се дискриминацијом ни
повредом начела једнаких права и обавеза
доношење посебних мера на територији града
Зрењанина, ради отклањања и спречавања
неједнаког положаја жена и мушкараца и
остваривања једнаких могућности полова.
Члан 6.
У процесу усвајања развојних планова и
других аката (буџета града, стратегије развоја
града Зрењанина) надлежни органи града
разматрају мере и активности које су у функцији
равноправности полова и остваривања једнаких
могућности.
Члан 7.

Органи јавне власти дужни су да омогуће
заступљеност мање заступљеног пола од
најмање 30% у свакој организационој јединици,
на руководећим местима и у органима
управљања и надзора.
Ако заступљеност мање заступљеног
пола у свакој организационој јединици, на
руководећим местима и у органима управљања и
надзора износи мање од 30%, органи јавне
власти дужни су да примене афирмативне мере у
складу са законом.
Члан 11.
Органи јавне власти, приликом јавног
оглашавања послова и услова за њихово
обављање и одлучивања о избору лица која
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траже запослење ради заснивања радног односа
или другог вида радног ангажовања, дужни су да
не праве разлику по полу и роду.
Органи јавне власти дужни су да
запосленој жени омогуће остваривање права на
једнаку зараду за исти рад или рад једнаке
вредности.
Органи јавне власти дужни су да
запосленој жени омогуће под истим условима
напредовање на послу, избор у више звање и
стручно усавршавање.
Органи јавне власти дужни су да
запосленој жени омогуће под истим условима
напредовање на послу, избор у више звање и
стручно усавршавање и за време одсуствовања
са посла због трудноће и родитељства.
Члан 12.
Органи јавне власти дужни су да у
сваком циклусу стручног усавршавања или
обуке воде рачуна о томе да буде најмање 30%
заступљеност мање заступљеног пола.
III.

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
Члан 13.

Органи локалне власти дужни су да
планирају, организују, спроводе и финансирају
мере намењене превенцији и подизању свести
јавности о насиљу у породици.
IV.

ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
Члан 14.

Принцип равноправне заступљености
полова примењиваће се и у области образовања,
културе и спорта приликом избора на
руководећа радна места као и приликом
именовања управних и надзорних органа и
финансирања у јавним службама.
Члан 15.
Органи јавне власти дужни су да
обезбеде ревноправан третман полова у
развијању и финансирању спортских активности.
V. ИЗБОР, САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ
САВЕТА
ЗА
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
Члан 16.
Скупштина града образује Савет за
равноправност полова и једнаке могућности као
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своје повремено радно тело (у даљем тексту:
Савет).
Савет има седам чланова.
Савет чине представници оба пола од
којих је један члан представник НВО сектора.
Председник Савета је одборник.
У раду Савета по позиву могу
учествовати и стручњаци за област која се
разматра, без права гласа.
Члан 17.
Надлежности Савета из члана 16. ове
одлуке су:
1) разматра и даје мишљење о предлозима
одлука и других општих аката из надлежности
Скупштине града, са становишта остваривања
равноправности полова;
2) разматара питања из надлежности града
која се односе на равноправност полова, заузима
о њима ставове и даје предлоге за њихово
решавање;
3) разматра предлоге за избор и именовање
лица o којима одлучује Скупштина града, са
становишта
остваривања
равноправне
заступљености полова у јавном и политичком
животу (у области образовања, културе,
примарне здравствене заштите, физичке културе,
спорта, дечје заштите, туризма и др.), утврђује
мишљењe и даје своје предлоге;
4) разматра предлоге и представке упућене
Скупштини града са становишта остваривања
равноправности полова, предлаже Скупштини
града и надлежним органима предузимање мера
за решавање питања покренутих у представкама
и обавештава подносиоце представки о
предузетим активностима;
5) покреће, иницира стратегију, политику и
мере
које
доприносе
унапређењу
равноправности полова;
6) разматра годишње извештаје и заузима
ставове о примени одлука и мера које се односе
на равноправност полова;
7) разматра планове акције за унапређење
равноправности полова и подноси предлоге у
вези са тим;
8) сарађује са другим радним телима
Скупштине града у питањима из њихове
надлежности, а која се односе на равноправност
полова, а по потреби може одржати заједничку
седницу са другим радним телима Скупштине
града;
9) предлаже Скупштини града формирање
ad hoc радног тела (анкетни одбор, комисија)
ради сагледавања стања у остваривању
равноправности полова као и ради утврђивња
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чињеница о појединим појавама или догађајима
који се односе на равноправност полова;
10) прати имплементацију стандарда о
равноправности полова у актима и политици
Скупштине града, а нарочито у областима:
образовања, културе, примарне здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите,
туризма, рада и запошљавања, људским правима
жена, насиљу над женама, равномерне
заступљености жена на местима одлучивања,
институција и механизама за постизање
равноправности полова, финансијама и др.
11) предлаже
питања
из
домена
равноправности полова које треба разматрати на
заседању Скупштине града.
Члан 18.
Савет доноси Пословник о свом раду.
Савет доноси Акциони план.
VI.
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ПОЛИТИЧКИ И ЈАВНИ ЖИВОТ
Члан 19.

Равноправност полова обезбеђује се
приликом кандидовања за изборе на све
функције и именовања у органе јавне власти,
финансијске и друге институције.
Члан 20.
У међународној сарадњи приликом
избора
и
именовања
делегација
које
представљају јединицу локалне самоуправе,
обезбедиће се да у саставу делегације буде
најмање 30% заступљеност мање заступљеног
пола.
Члан 21.
Приликом избора органа месне заједнице
поштоваће
се
принцип
равноправне
заступљености жена и мушкараца у органима
месне заједнице, са најмање 30% представника
мање заступљеног пола.
Члан 22.
На територији града Зрењанина у складу
са потребама при утврђивању назива улица и
тргова или подизању споменика, водиће се
рачуна о равноправној заступљености оба пола.
Органи јавне власти омогућиће да се
именице које означавају службене позиције,
положаје и функције користе у облику који
изражава пол лица које је њихов носилац.

Члан 23.
Град Зрењанин ће установити признање
града
за
допринос
у
остваривању
равноправности полова на територији града.
VII.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-5/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана члана 187. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09, 81/09 – исправка и 64/10-УС и 24/11) и
члана 31. тачка 6. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној дана 02.06.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ УДАЉЕНОСТИ
БЕСПРАВНОГ ОБЈЕКТА ОД СУСЕДНОГ
ОБЈЕКТА И ВИСИНЕ ОБЈЕКТА У
ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 1.
ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ Одлука о
условима у погледу удаљености бесправног
објекта од суседног објекта и висине објекта у
поступку легализације (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 17/09 и 6/10).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-6/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10 и 20/10) 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 02.06.2011. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ПЕРЛЕЗ'' ПЕРЛЕЗ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.07.2011. ДО 01.07.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Перлез'' Перлез за
период од 01.07.2011. до 01.07.2016. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом, у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 100.000.000,00 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 и њихова реализација.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
1. Израда пројекта за фекалну канализацију и
изградња канализационе мреже
20.000.000.00 дин.
2. Израда кишне канализације 5.000.000,00 дин.
3. Реконструкција амбуланте 10.000.000,00 дин.

02. јун 2011 год.

4.Финансирање редовне делатности ДВД-а и
завршетак свлачионице и ловачког дома
1.000.000,00 дин.
5. Адаптација биоскопске сале 500.000,00 дин.
6. Израда пројекта за адаптацију изгореле зграде
у центру села и реализација истог
1.000.000,00 дин.
7. Завршетак покривања зелене пијаце
400.000,00 дин.
8. Пројектовање и израда сточне пијаце на
вашаришту
200.000,00 дин.
9. Окамењавање и уређење атарских путева
5.000.000,00 дин.
10. Израда пројекта за асфалтирање и
асфалтирање
20.000.000,00 дин.
11. Изградња и одржавање постројења за
снабдевање становништва пијаћом водом
3.000.000,00 дин.
12. Поправку путева, тротоара и пропуста
3.000.000,00 дин.
13. Одржавање и изградња објеката и имовине
МЗ
1.500.000,00 дин.
14. Санација дивљих депонија и набавка
контејнера и канти за смеће
2.500.000,00 дин.
15. Озелењавање, уређење, пошумљавање улица,
паркова и слободних површина око насељеног
места
1.000.000,00 дин.
16. Одржавање и уређење гробаља, изградња и
одржавање стаза на гробљима 1.100.000,00 дин.
17. Поправку и одржавање јавне расвете
2.300.000,00 дин.
18. Куповину опреме за потребе Месне
заједнице и месне библиотеке
300.000,00 дин.
19. Финансирање инвентара, опреме и
материјалних трошкова месне заједнице и
радника месне заједнице који произилазе из
редовне делатности
5.500.000,00 дин.
20.
Финансирање
редовних
активности
удружења и других друштвених организација
одржавање споменика културе и израда
споменика Ђури Јакшићу
1.200.000,00 дин.
21. Израду пројекта гасификације и друге
комуналне потребе
10.000.000,00 дин.
22. Куповина инвентара за друштвене објекте,
школу, забавиште, здравствену станицу и др.
2.000.000,00 дин.
23. Финансирање културно забавних активности
1.000.000,00 дин.
24. Помоћ за новорођенчад
500.000,00 дин.
25. Обележавање славе села и дана МЗ
1.000.000,00 дин.
26. Одржавање верских објеката
1.000.000,00 дин.

Члан 5.

02. јун 2011. год.
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Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Перлез'' Перлез, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Перлез'' Перлез, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.

Савет Месне заједнице ''Перлез'' Перлез
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 6.

Члан 12.

Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.

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 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 грађана
3%
- на приходе од пољопривреде и шумарства на
годишњем нивоу
200,00 дин по хектару
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
1%

У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне
заједнице ''Перлез'' Перлез 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 8.

Члан 14.

Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Пелрез'' Перлез, као и грађани
који немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Перлез'' Перлез, 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.

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 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.

Члан 13.

Члан 15.
Овај Предлог Одлуке објавиће се у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-7/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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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 20/10) 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
02.06.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ПЕРЛЕЗ'' ПЕРЛЕЗ РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2011. ДО 01.07.2016.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета МЗ
''Перлез'' Перлез на седници одржаној
11.04.2011. године уз претходно изјашњавање
Збора грађана Месне заједнице ''Перлез'' Перлез,
расписује се референдум на територији МЗ
''Перлез'' Перлез на којем ће се грађани изјаснити
о иницијативи за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Перлез'' Перлез.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани
изјашњавати о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији МЗ
''Перлез'' Перлез за период од 01.07.2011. до
01.07.2016. 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.

02. јун 2011 год.

Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Перлез'' Перлез за
период од 01.07.2011. до 01.07.2016. године,
одржаће се 18. и 19.06.2011. године и 25. и
26.06.2011. 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: 06-64-8/11-I
Дана: 02.06.2011. 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 20/10),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 02.06.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО БЛАТО''
БЕЛО БЛАТО
Члан 1.

02. јун 2011. год.
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ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Бело Блато'' Бело Блато'' за период
01.06.2011. до 31.05.2016. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

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.
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-9/11-I
Дана: 02.06.2011. 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 20/10) и члана 90. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), грађани Месне заједнице ''Бело Блато''
Бело Блато изјашњавањем на референдуму
одржаном 19. и 20.03.2011. године, донели су
ОДЛУКУ
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 донета
је изјашњавањем на
референдуму који је
спроведен 19. и 20.03.2011. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 13.900.000 динара.

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%
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,
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- 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'',
- 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
донели су 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.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.

02. јун 2011 год.
Члан 8.

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 9.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају 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.
Обавезе
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 11.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
Члан 12.
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 13.
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.

02. јун 2011. год.
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Члан 14.
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 15.
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 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

примерка ове врсте, стогодишње старости и
импозантних дендрометријских карактеристика.
Споменик природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' налази се у насељу Бело Блато, у улици
Иве Лоле Рибара испред куће број 17 на
подручју града Зрењанина, на деловима кат.
парц. бр. 252 и 178 КО Бело Блато, површине
78,50 m².
Границу Споменика природе ''Бели дуд у
Белом Блату'' чини пројекција крошње дуда на
земљу чији је пречник 10,00м, при чему је
центар замишљеног круга његово дебло.
Заштитну зону представља прстен у
ширини од 5,00м рачунајући од границе
споменика природе површине 235,50 m².
Члан 3.
Дендометријске карактеристике Споменика природе ''Бели дуд у Белом Блату'' су:
1. Висина стабла ..............................
9,00 м
2. Висина дебла до првих грана ...... 2,45 м
3. Обим дебла ................................... 475 cm
4. Пречник крошње ............................. 16,00 м
5. Старост се процењује на ................ 120 год.
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На основу члана 41а став 4. Закона о
заштити природе (''Службени гласник РС'', бр.
36/09, 88/10 и 91/10 – испр.), члана 17. став 1.
Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и чл. 31. и 108.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
02.06.2011. године, донела је

Члан 4.
За Споменик природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' установљава се режим заштите III
степена и прописују услови и мере заштите
којима се:

-

ОДЛУКУ О
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ''

-

Члан 1.
Овом Одлуком ставља се под заштиту
стабло белог дуда (Morus alba L.) у Белом Блату
као споменик природе под именом ''Бели дуд у
Белом Блату'' и сврстава се у значајно природно
добро, односно природно добро III категорије (у
даљем тексту: Споменик природе ''Бели дуд у
Белом Блату'' ).

-

Члан 2.

-

Стабло ''Белог дуда у Белом Блату''
ставља се под заштиту ради очувања вредног

-

1. ЗАБРАЊУЈЕ:
сеча заштићеног стабла, ломљење грана,
кидање
лишћа,
оштећење
коре
илипредузимање радова који би могли
угрозити опстанак стабла,
извођење земљаних радова који би могли да
оштете подземни део биљке или угрозе њен
нормалан раст и развој,
извођење грађевинских радова,
превођење
ваздушних
електро
и
телефонских водова преко заштићеног
простора,
бацање и депоновање смећа и свих отпадака
и других материја и предмета,
паљење ватре испод крошње и у непосредној
близини стабла.
2. ОБЕЗБЕЂУЈЕ:
редовно уклањање сувих грана, корова и
подраста,
стално праћење здравственог стања стабла и
предузимање мера заштите од болести и
штеточина,

Страна 134
-

-

-

Број 9

Службени лист града Зрењанина

праћење присуства минералних и органских
материја у земљишту и регулисање њиховог
оптималног садржаја,
примена мера санације и конзервације као и
уређење околног простора под условима које
утврђује организација надлежна за послове
заштите природе,
презентација добра и едукација у циљу
спознаје природних вредности Споменика
природе ''Бели дуд у Белом Блату''.
Члан 5.

Заштита и развој Споменика природе
''Бели дуд у Белом блату'' спроводи се према
Плану управљања.
План из става 1. овог члана садржи
нарочито:
1. приказ главних природних и створених
вредности, као и природних ресурса,
2. оцену стања заштићеног природног добра,
3. преглед конкретних активности, делатности
и процеса који представљају фактор
угрожавања,
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и
унапређења и одрживог развоја,
5. анализу и оцену услова за остваривање тих
циљева,
6. приоритетне активности и мере на заштити,
одржавању, праћењу стања и унапређењу
вредности заштићеног природног добра,
7. просторну идентификацију планских намена
и режима коришћења земљишта,
8. активности на промоцији вредности,
9. облике сарадње и партнерства са локалним
становништвом и другим власницима и
корисницима непокретности,
10. активности и мере на спровођењу плана са
динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности
његове примене,
11. финансијска средства и друге материјалне
претпоставке за извршавање поверених
послова у управљању и начин њиховог
обезбеђења.
План из става 1. овог члана доноси се на
период од пет година, а остварује се годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се
реализују у текућој години, динамику њиховог
извршења и висину потребних средстава.
На План, на који је претходно
прибављено мишљење Покрајинског завода за
заштиту природе, сагласност даје Градска управа
- Одељење надлежно за послове заштите
животне средине.

02. јун 2011 год.
Члан 6.

О споменику природе ''Бели дуд у Белом
блату'' стара се ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин (у даљем тексту: управљач) који је
дужан да чува и одржава заштићено стабло у
складу са прописаним мерама заштите, да у
случају насталих промена које могу уништити
заштићено стабло или оштетити његова својства,
одмах обавести Покрајински завод за заштиту
природе Србије и Градску управу - Одељење
надлежно за послове заштите животне средине.
Извештај о остваривању годишњег
програма за претходну годину и годишњи
програм за наредну годину, управљач доставља
надлежном органу до 15. децембра текуће
године, а извештај о остваривању Плана
управљања најкасније 60 дана пре истека рока за
који је план донет.
О предлогу плана управљања, управљач је
дужан да обавести јавност. Обавештење јавности
подразумева јавни увид у предложени План.
Јавни увид организује управљач и траје 30
дана.
Члан 7.
Управљач у обављању послова заштите и
развоја Споменика природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' обезбеђује обележавање природног добра
и унутрашњи ред и мир у складу са чланом 4.
ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за заштиту и развој Споменика
природе ''Бели дуд у Белом Блату'' обезбеђују се
из средстава Градске управе града Зрењанина, из
средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине,
из
средстава
обезбеђених
за
реализацију програма, планова и пројеката у
области заштите природе, из донација, поклона,
помоћи и из других извора у складу са законом.
Члан 9.
Управљач је у обавези да постојећи
средњорочни Програм заштите и развоја
усагласи са овом одлуком најкасније у року од
три месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 10.
Доношењем ове одлуке, престаје да важи
Одлука о заштити споменика природе ''Бели дуд
у Белом блату'' (''Службени лист општине
Зрењанин, број 09/06).

02. јун 2011. год.
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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: 06-64-10/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
108
На основу члана 41а став 4. Закона о
заштити природе (''Службени гласник РС'', бр.
36/09, 88/10 и 91/10 – испр.), члана 17. став 1.
Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и чл. 31. и 108.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
02.06.2011. године, донела је

број 33, површине 200,96 m², које је у приватној
својини.
Границу Споменика природе ''Храст
лужњак у Зрењанину'' чини пројекција крошња
храста на земљу чији је пречник 16,00м, при
чему је центар замишљеног круга његово дебло.
Члан 3.
Дендометријске карактеристикре Споменика
природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' су:
1. Висина стабла .............................. 21,00 м
2. Висина дебла до првих грана ...... 3,00 м
3. Обим дебла на прсној висини ...... 3,30 м
4. Пречник крошње ............................. 16,00 м
5. Старост се процењује на ................ 120 год.
Члан 4.
За Споменик природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' установљава се режим заштите III
степена и прописују услови и мере заштите
којима се:

ОДЛУКА
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ''
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се под заштиту
стабло храста лужњака (Quercus robur L.) у
Зрењанину као Споменик природе под именом
''Храст лужњак у Зрењанину'' и сврстава се у
значајно, природно добро III категорије (у даљем
тексту: Споменик природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'').
Члан 2.
Стабло храста лужњака ставља се под
заштиту ради очувања једног од ретко вредних
појединачних примерака ове врсте на подручју
средњег Баната.
Оно је велике старости и димензија,
витално, високо декоративно, са необично
формираном крошњом која је симетрична,
обрнуто јајастог облика, јаче развијена у вршним
него у доњим деловима.
Споменик природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' налази се на подручју града
Зрењанина, КО Зрењанин I, на кат. парц. бр.
5689, 5683 и 5690 (на којој се налази стабло), на
дворишном делу куће у улици Чарнојевићева

-

-

1. ЗАБРАЊУЈЕ:
сеча заштићеног стабла, ломљење грана,
кидање лишћа, оштећење коре или
предузимање радова који би могли угрозити
опстанак стабла,
извођење земљаних радова који би могли
оштетити подземни део биљке или угрозити
њен нормалан раст и развој,
извођење грађевинских радова,
превођење
ваздушних
електро
и
телефонских водова преко заштићеног
простора,
бацање и депоновање смећа и свих отпадака
и других материја и предмета,
паљење ватре.

2. ОБЕЗБЕЂУЈЕ:
- редовно уклањање сувих грана, корова и
подраста,
- стално праћење здравственог стања
стабла и предузимање мера заштите од болести и
штеточина,
- праћење присуства минералних и
органских материја у земљишту и регулисање
њиховог оптималног садржаја,
- примена мера санације и конзервације
као и уређење околног простора под условима
које утврђује организација надлежна за послове
заштите природе,
- презентација добра и едукација у циљу
спознаје природних вредности Споменика
природе ''Храст лужњак у Зрењанину''.
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Члан 5.
Заштита и развој Споменика природе
''Храст лужњак у Зрењанину'' спроводи се према
Плану управљања (у даљем тексту: План).
План из става 1. овог члана садржи
следеће:
1) приказ главних природних и створених
вредности, као и природних ресурса;
2) оцену стања заштићеног природног добра;
3) глед конкретних активности, делатности и
процеса
који
представљају
фактор
угрожавања;
4) дугорочне циљеве заштите, очувања и
унапређења и одрживог развоја;
5) анализу и оцену услова за остваривање тих
циљева;
6) приоритетне активности и мере на
заштити, одржавању, праћењу стања и
унапређењу
вредности
заштићеног
природног добра;
7) просторну
идентификацију
планских
намена и режима коришћења земљишта;
8) активности на промоцији вредности;
9) облике сарадње и партнерства са
власницима
и
корисницима
непокретности;
10) активности и мере на спровођењу плана са
динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности
његове примене;
11) финансијка средства и друге материјалне
претпоставке за извршавање поверених
послова у управљању и начин њиховог
обезбеђења.
План из става 1. овог члана доноси се на
период од пет година, а остварује се годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се
реализују у текућој години, динамику њиховог
извршавања и износ потребних средстава.
На План, на који је претходно
прибављено мишљење Покрајинског завода за
заштиту природе, сагласност даје Градска управа
- Одељење надлежно за послове заштите
животне средине.

02. јун 2011 год.

насталим
променама
одмах
обавести
Покрајински завод за заштиту природе Србије и
Градску управу - Одељење надлежно за послове
животне средине.
Члан 7.
Управљач у обављању послова заштите
и развоја Споменика природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' обезбеђује обележавање природног
добра и унутрашњи ред и мир у складу са
чланом 4. ове Одлуке.
Члан 8.
Извештај о остваривању годишњег
програма за претходну годину и годишњи
програм за наредну годину, управљач доставља
надлежном органу до 15. децембра текуће
године, а извештај о остваривању Плана
управљања најкасније 60 дана пре истека рока за
који је план донет.
О предлогу плана управљања, управљач је
дужан да обавести јавност. Обавештење јавности
подразумева јавни увид у предложени План.
Јавни увид организује управљач и траје 30
дана.
Члан 9.
Средства за заштиту и развој Споменика
природе ''Храст лужњак у Зрењанину''
обезбеђују се из средстава Градске управе града
Зрењанина, из средстава буџетског Фонда за
заштиту животне средине, из средстава
обезбеђених за реализацију програма, планова и
пројеката у области заштите природе, из
донација, поклона, помоћи и из других извора у
складу са законом.
Члан 10.
Управљач из члана 6. ове одлуке
обавезан је да постојећи средњорочни Програм
заштите и развоја усагласи са овом одлуком
најкасније у року од три месеца од дана
доношења исте.
Члан 11.

Члан 6.
О Споменику природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' стара се ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин (у даљем тексту: управљач) који је
дужан да чува и одржава заштићено стабло у
складу са прописаним мерама заштите.
У случају насталих промена које могу
уништити заштићено стабло или оштетити
његова својства, управљач је дужан да о

Доношењем ове одлуке престаје да важи
Одлука о заштити Споменика природе ''Храст
лужњак у Зрењанину'' (''Службени лист општине
Зрењанин, број 09/06).

Члан 12.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-11/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
109
На основу члана 41а став 4. Закона о
заштити природе (''Службени гласник РС'', бр.
36/09, 88/10 и 91/10 – испр.), члана 17. став 1.
Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и чл. 31. и 108.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
02.06.2011. године, донела је
О ДЛУКУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ''
Члан 1.
Овом Одлуком Градски парк у
Зрењанину ставља се под заштиту као споменик
природе под именом ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' и сврстава се у значајно природно
добро, односно природно добро III категорије (у
даљем тексту: Споменик природе ''Жупанијски
парк у Зрењанину'').
Члан 2.
Споменик природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' ставља се под заштиту ради очувања
аутентичности стилски обликованог простора,
богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских
елемената.
Пројектован је у мешовитом стилу
насталом комбиновањем елемената француског
(класичног) и енглеског (пејзажног) стила и
типичан је за време у којем је настао.
Иако мали по површини, у њему се
налазе стара стабла великих димензија и високих
естетских одлика као што су: вредни стари
примерци тисе (Таxus Baccata L.), црног бора
(Pinus nigra Arn.), јаворолисног платана (Platanus
acerifolia Wild.), ситнолисне липе (Tilia cordata
Mill.), пауловние (Paulovnia tomentosa Steud.), и
др.

Члан 3.
Споменик природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' налази се на територији града
Зрењанина, КО Зрењанин I, на делу кат. парц.
број 4837/1.
Укупна површина заштићеног природног
добра Споменика природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' износи 1 ха 13 ари, у државној
својини.
Члан 4.
На
подручју
Споменика
природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'' установљава се
режим заштите другог степена.
Члан 5.
На
подручју
Споменика
''Жупанијски парк у Зрењанину'':

природе

1. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:
- мењати намену парковске површине,
- предузимати радове који би могли угрозити
концепцију и стил парка, сађеног биљног
фонда, вртно-архитектонских елемената и
представника фауне (птице певачице и др.),
- неплански сећи, уклањати и оштећивати
парковско биље (ломљење, кидање, вађење,
брање и уништавање биљака),
- кретање,
заустављање
и
паркирање
моторних возила унутар граница заштићеног
добра,
- извођење грађевинских и земљаних радова
осим предвиђених пројектом обнове Парка и
годишњим програмом уређења,
- превођење
ваздушних
електро
и
телефонских водова преко заштићеног
простора,
- бацање и депоновање смећа и свих других
врста отпадних материја,
- паљење ватре на парковској површини.
2. ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ:
- коришћење Парка за миран одмор
посетилаца,
- коришћење Парка у едукативне сврхе,
- обављање
научно-истраживачких,
образовних, информативно-пропагандних и
других активности које не угрожавају
природно добро,
- обнова Парка и постојећих грађевинских
објеката у Парку у складу са пројектнотехничком документацијом,
- редовне и повремене мере одржавања Парка
у складу с правилима хортикултурног
уређења као што су: стално праћење стања
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биљног фонда Парка и заштита биљака од
болести и штеточина, уклањање сувих грана,
самониклог подраста инвазивних врста и
корова, праћење квалитета земљишта и
регулисање
оптималног
садржаја
минералних и органских материја у
земљишту, као и фолијарно прихрањивање
биљака, обликовање шимшира, садња
сезонског цвећа, сакупљање лишћа у јесен,
кошење травњака, заливање, одржавање
стаза, санитарна сеча сувих стабала, примена
дрвне хирургије код вредних старих стабала
уколико буду оштећена ветроломом,
снеголомом или на други начин, санација и
измена
дотрајалих
делова
вртноархитектонских елемената и слично.
Члан 6.
Заштита и развој Споменика природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'' спроводи се
према Плану управљања (у даљем тексту: План).
План из става 1. овог члана садржи
следеће:
1. приказ главних природних и створених
вредности, као и природних ресурса;
2. оцену стања животне средине ;
3. преглед
конкретних
активности,
делатности и процеса који представљају
фактор угрожавања;
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и
унапређења и одрживог развоја;
5. анализу и оцену услова за остваривање тих
циљева;
6. приоритетне активности и мере на
заштити, одржавању, праћењу стања и
унапређењу природних и створених
вредности;
7. приоритетне задатке научноистраживачког
и образовног рада;
8. планиране активности на одрживом
коришћењу природних вредности, развоју
и уређењу простора;
9. просторну
идентификацију
планских
намена и режима коришћења земљишта;
10. активности на промоцији вредности;
11. студијску (истраживачку), програмску,
планску и пројектну документацију за
спровођење циљева и активности;
12. облике сарадње и партнерства са локалним
становништвом и другим власницима и
корисницима непокретности;
13. активности и мере на спровођењу плана са
динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности
његове примене;
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14. финансијска средства и друге материјалне
претпоставке за извршавање поверених
послова у управљању и начин њиховог
обезбеђења.
План из става 1. овог члана доноси се на
период од пет година, а остварује се годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се
реализују у текућој години, динамику њиховог
извршавања и износ потребних средстава.
На План, на који је претходно
прибављено мишљење Покрајинског завода за
заштиту природе, сагласност даје Градска управа
– Одељење надлежно за послове заштите
животне средине.
Члан 7.
О Споменику природе ''Жупанијски парк
у Зрењанину'' стара се ЈКП ''Чистоћа и зеленило'',
(у даљем тексту: управљач).
Члан 8.
Управљач обавља послове заштите и
развоја Споменика природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину''
и
обезбеђује:
спровођење
прописаних режима заштите ради очувања и
унапређивања природног добра, културних,
васпитно-образовних,
информативнопропагандних и других активности, омогућује
обављање научно-истраживачких активности,
доноси План управљања и годишњи Програм
заштите и развоја.
Извештај о остваривању годишњег
програма за претходну годину и годишњи
програм за наредну годину, управљач доставља
надлежном органу до 15. децембра текуће
године, а извештај о остваривању Плана
управљања најкасније 60 дана пре истека рока за
који је план донет.
О предлогу плана управљања, управљач
је дужан да обавести јавност. Обавештење
јавности подразумева јавни увид у предложени
план.
Јавни увид организује управљач и траје
30 дана.
Члан 9.
Управљач у обављању послова заштите и
развоја Споменика природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' обезбеђује обележавање природног
добра и унутрашњи ред и мир у складу са
чланом 5. ове Одлуке.

Члан 10.

02. јун 2011. год.
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Средства за заштиту и развој Споменика
природе ''Жупанијски парк у Зрењанину''
обезбеђују се из средстава Градске управе града
Зрењанина, из средстава буџетског Фонда за
заштиту животне средине, из накнаде за
коришћење природног добра, из средстава
обезбеђених за реализацију програма, планова и
пројеката у области заштите природе, из
донација, поклона, помоћи и из других извора у
складу са законом.

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 11.

У Одлуци 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, 5/10 – исправка и бр. 1/11) члан 29.
мења се и гласи:

Управљач из члана 8. ове одлуке
обавезан је да постојећи средњорочни Програм
заштите и развоја усагласи са овом одлуком
најкасније у року од три месеца од дана
доношења исте.
Члан 12.

Члан 1.

''Члан 29.
Доношењем ове одлуке престаје да важи
Одлука о заштити Споменика природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'' (''Службени
лист општине Зрењанин, број 09/06).
Члан 13.
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: 06-64-12/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
110
На основу члана 90., 92. став 2. и члана
185. став 6.-14. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС и 24/11), 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
дана
02.06.2011. године, донела је

ОДЛУКУ

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације за породичне
стамбене објекте и станове у стамбеним
зградама чија је нето корисна површина до 100
м2 умањује се за 99% за сваких 25м2 по члану
породичног домаћинства, а за следећих 100 м2
нето корисне површине у истом објекту, накнада
се умањује за 60%.
Право на умањење из става 1. овог члана
има лице које је поднело захтев за легализацију
објекта који је изграђен до 11.септембра 2009.
године, као и лице које је на том објекту стекло
право својине до 05. априла 2011. године и које
је трајно решавало своје стамбено питање под
условом да он или чланови његовог породичног
домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку
или ван брака, усвојена или пасторчад, који живе
са подносиоцем захтева у заједничком
домаћинству) немају другу непокретност на
територији града Зрењанина.
Накнада из става 1. овог члана може се
умањити и власницима породичних стамбених
зграда и станова у стамбеним зградама у износу
од 60% у односу на висину накнаде за уређивање
грађевинског земљишта прописану овом
Одлуком, за првим 100 м2 у објекту, без обзира
на укупну површину објекта, односно стана и
без испуњавања услова прописних у ставу 2.
овог члана.
Умањење накнаде из става 1. и 3. овог
члана могу остварити лица која са Дирекцијом
закључе уговор о уређивању међусобних односа
у погледу накнаде за уређивање грађевинског
земљишта до 30.06.2012. године.
Након рока наведеног у ставу 4. овог
члана, обрачун и уговарање накнаде за
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уређивање грађевинског земљишта ће се вршити
по критеријумима и мерилима из ове Одлуке без
умањења висине накнаде.
Умањење накнаде из става 1. до 3. овог
члана не примењује се на породичне стамбене
објекте и станове ако су изграђени у централној
или првој урбанистичкој зони.''
Члан 2.
После члана 29. додају се нови чланови
29а., 29б. и 29в. који гласе:
''Члан 29а.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације обрачунава
се на нето корисну површину објекта без обзира
на врсту и намену објекта.
Члан 29б.
Накнада из члана 29. ове Одлуке може се
платити у једнаким месечним ратама на период
који не може бити дужи од 20. година.
У случају уговарања плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта на одложено
плаћање у смислу става 1. овог члана, износ
месечне рате може износити најмање 1.000,00
динара, а рок отплате се утврђује у складу са
овим најнижим износом месечне рате.
Обвезник плаћања накнаде у поступку
легализације уколико је уговорио плаћање
накнаде на рате може исплатити неисплаћени
део накнаде у целини, под условима да је
измирио претходно доспеле рате и исти има
право на умањење преосталог неисплаћеног дела
накнаде у висини од 30%.
У случају уговарања начина плаћања
накнаде у смислу овог члана обвезник је дужан
приложити средства обезбеђења у моменту
закључења уговора у свему према одредбама
члана 26. и 27. ове Одлуке.
Плаћање
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта може се уговорити у
целини у реку од 8 дана од дана закључивања
уговора и уз обрачун попуста због плаћања у
целини у висини од 30%.
Члан 29в.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације неће се
обрачунавати за VII урбанистичку зону.''
Члан 3.

02. јун 2011 год.

После члана 31. додаје се нови чланови
31а. и 31б. који гласе:
''Члан 31а.
За издавање грађевинске дозволе у
поступку легализације за објекте изграђене из
средстава буџета Републике Србије, Аутономна
покрајине Војводине, односно града Зрењанина,
односно правних лица чији је однивач
Република Србија, Аутономна покрајина
Војводина, односно град Зрењанин, не подноси
се доказ о уређивању међусобних односа са
Дирекцијом.
Члан 31б.
Део накнаде за уређивање грађевинског
земљишта коју власник објекта није платио за
изградњу линијске комуналне инфраструктуре
(водовод, канализација, јавни пут) до добијања
грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу, власник објекта може платити по
изградњи исте, односно по прикључењу објекта
власника на линијску инфраструктуру.''
Члан 4.
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: 06-64-13/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
111
На основу члана 11. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласних РС'' бр. 62/06) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 02.06.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

Члан 1.

02. јун 2011. год.
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У Одлуци о локалним комуналним
таксама (''Службени лист града Зрењанина'', бр.
1/10) у члану 1. тачка 9. се брише а тачке 10, 11,
12. и 13. постају тачке 9, 10, 11. и 12.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. после цифре: ''5''
брише се зарез и ставља везник ''и'' а постојећи
везник ''и'' и цифра: ''9'' се бришу.

ТАРИФА ЛОКАЛНЕ
ТАКСЕ мења се и гласи:
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КОМУНАЛНЕ

''ТАРИФА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ
ТАКСЕ
Тарифни број 1.
Коришћење простора на јавним
површинама
или
испред
пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности:

Члан 3.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
плаћа се такса дневно по 1 m2 и то:
динара
1. За киоске
а) до 10 m2:
- БИД зона
14,80
- Екстра зона
13,80
- I зона
7,40
- II зона
5,30
- III зона
3,20
- IV зона
2,20
б) преко 10 m2:
- БИД зона
13,80
- Екстра зона
10,60
- I зона
5,30
- II зона
3,20
- III зона
2,20
- IV зона
1,10
2. За постављање летњих и зимских башти
- БИД зона
25,40
- Екстра зона
23,30
- I зона
21,20
- II зона
14,80
- III зона
8,50
- IV зона
4,30
3. За отворене и покретне тезге (изложбени пултови, покретне тезге за продају
књига и украсних предмета и пултови за излагање и продају украсних предмета
поводом државних празника и манифестација):
- БИД зона
70,00
- Екстра зона
64,00
- I зона
58,20
- II зона
47,60
- III зона
31,80
- IV зона
15,90
4. За држање уређаја за продају сладоледа, кремова и кокица (расхладни
уређаји за продају индустријског сладоледа, кремова и пића, уређаји за кокице и
друге печењарске производе ''хот-дог'' и сл.):
- БИД зона
40,70
- Екстра зона
37,30
- I зона
33,90
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- II зона
- III зона
- IV зона
5. За држање телефонских апарата (говорница) и других апарата - аутомата
(уређаја, поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице) плаћа се
такса дневно по једном апарату и то:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
6. за постављање других објеката или уређаја такса се плаћа у дневном
износу и то:
- за привремено заузимање јавне површине до 7 дана
- за привремено заузимање јавне површине више од 7 дана

27,60
21,20
10,60

63,50
58,20
52,90
45,50
37,00
21,20

105,80
52,90

НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе овог Тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице на кога
гласи одобрење-решење надлежног Одељења градске управе а за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе.
2. Одељење из тачке 1. ове Напомене је дужно да један примерак одобрења – решења одмах
достави Служби пореске управе Градске управе Зрењанин која таксу задужује и обрачунава са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун,
адреса седишта правног лица;
- за физичка лица и предузетнике порески идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са адресом;
- Такса из тачке 1, 2, 3, 4 и 5. овог Тарифног броја плаћа се месечно у року од 15 дана по
истеку сваког месеца а на уплатни рачун: 840-741531843-77.
3. Директни и индиректни корисници буџета града, организатори манифестација када је
покровитељ град Зрењанин, плаћају таксу умањену за 90%.
Тарифни број 2.
Држање средстава за игру (''забавне игре'')
динара
1. За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунару, симулатори,
флипери, билијар, пикадо и сл.) плаћа се месечна такса по апарату
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II, III и IV зона

3.174,00
2.910,00
2.645,00
2.116,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом Тарифном броју плаћа корисник простора у коме се држе, приређују забавне игре.
2. Таксу годишње задужује и обрачунава Служба за пореску управу Градске управе Зрењанин.
3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца.
4. Такса се уплаћује на рачун: 840-714572843-29.
Тарифни број 3
За истицање фирми на пословним просторијама плаћа се такса годишње и то:
динара
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1. За делатност казина, коцкарница, приређивање игара на срећу (кладионице,
томболе и слично) и делатност израде и трговине племенитим металима,
банкарства, осигурања имовине и лица
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
2. За делатност вађења, производње и трговине нафтом, дериватима нафте и
гасом, дуванске индустрије, поштанских, мобилних и фиксних телефонских
услуга, електропривреде
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
3. За делатност шпедиције, инжењеринга, пројектовања, апотекарску,
здравствену, образовну, козметичарску делатност, адвокатску делатност,
делатност трговине, угоститељства, туризма, пословне услуге
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
4. Делатност свих самосталних занатских радњи и остале напред непоменуте
делатности
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

317.400,00
285.660,00
257.100,00
232.760,00
209.500,00
100.510,00

158.700,00
132.250,00
105.800,00
84.640,00
52.900,00
31.740,00

63.480,00
52.900,00
42.320,00
31.740,00
21.160,00
10.580,00

42.320,00
31.740,00
21.160,00
15.870,00
10.580,00
5.290,00

НАПОМЕНА:
1. Таксена обавеза за таксу из овог тарифног броја настаје даном уписа у регистар код Агенције за
регистрацију привредних субјеката, односно другог надлежног органа.
2. Обвезници таксу плаћају месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца.
3. Под истакнутом фирмом подразумева се свако обележје или натпис који означава да правно лице,
предузетник и физичко лице обавља одређену делатност, без обзира на ком делу пословног објекта се
то обележје или натпис налази.
4. Ако је на објекту истакнуто више фирми истог лица, такса се плаћа само за једну фирму.
5. Средња правна лица плаћају таксу умањену за 50% од износа таксе утврђене овим тарифним
бројем зависно од зоне.
6. Мала правна лица плаћају таксу умањену за 75% од износа таксе утврђене овим тарифним бројем
зависно од зоне.
7. Предузетници, односно физичка лица која самостално обављају привредну делатност ради стицања
добитка, плаћају таксу умањену за 90% од износа таксе утврђене овим тарифним бројем зависно од
зоне.
8. Умањења из тачке 5. 6. и 7. ове напомене не односе се на групу делатности из тачке 1. овог
тарифног броја, осим на делатност израде и трговине племенитим металима.
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9. Таксени обвезници – предузетници који су имали привремену одјаву радње у претходној
години у трајању од 6 месеци и дуже непрекидно, комуналну таксу за текућу годину утврђену на
начин прописан овим тарифним бројем плаћају умањену за 90%.
10. Таксени обвезници – предузетници који су имали привремену одјаву радње у претходној
години у трајању од годину дана непрекидно, комуналну таксу за текућу годину утврђену на начин
прописан овим тарифним бројем плаћају умањену за 90%.
11. Таксени обвезници који су престали са обављањем делатности до 30. јуна, у години за коју
се утврђује комунална такса, комуналну таксу утврђену на начин прописан овим тарифним бројем
плаћају умањену за 90%.
12. Таксени обвезници који на територији града имају већи број пословних објеката, без
обзира где се налази седиште фирме, комуналну таксу утврђену овим Тарифним бројем плаћају за
један пословни објекат, који се налази у пословној зони за коју је утврђен већи износ комуналне
таксе, а за сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 80% зависно од зоне
у којој се налази.
13. За истицање фирми правних лица чије се пословање финансира у потпуности или
делимично из буџета града плаћа се такса у износу од 10% тарифе у зависности од зоне у којој се
налази.
14. За обвезнике који први пут региструју делатност, у години у којој се региструју такса се
умањује за 90%.
15. Таксу обрачунава и задужује Служба за пореску управу Градске управе Зрењанина на
основу података из регистра надлежног органа у годишњем износу сразмерно времену рада
предузећа односно радње, такса се уплаћује на рачун број: 840-716111843-35.
Тарифни број 4.
За коришћење рекламних паноа:
динара
1. За истицање реклама, рекламних паноа, објава и огласа (јарболи, тотем,
тотем 1, рекламне табле, рекламни медији, банери) плаћа се такса и то:
а) за временски период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
2. За сваку објаву или оглас, месечно
3. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица, а на
сопственим рекламним паноима (''билборди'') од стране предузећа, односно
предузетника који се баве рекламном делатношћу плаћа се такса и то:
а) за временски период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона

22.850,00
20.950,00
19.050,00
16.930,00
10.580,00
8.470,00
318,00
291,00
265,00
212,00
160,00
106,00
350,00

146.000,00
133.840,00
121.670,00
101.570,00
76.180,00
50.790,00
2.032,00
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- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
4. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица а у сопственим
осветљеним ''CITY'' (city light) излозима од стране предузећа, односно
предузетника који се баве рекламирањем као делатношћу плаћа се такса и то:
а) за временски период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
5. За истицање реклама објава и огласа у корист трећих лица на тзв.
''SITYSCAPE'' рекламним паноима на ободним зидовима резервоара објекта
''Водоторња'' и другим слободним зидовима и фасадама јавних објеката од
стране предузећа, односно предузетника који се баве рекламирањем као
делатношћу плаћа се годишња такса и то:
- по једној страни ободног зида или фасаде
6. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица на тзв.
''CITYLUX'' рекламним паноима на стубовима јавне расвете од стране
предузећа, односно предузетника који се баве рекламирањем као делатношћу
плаће се такса по једном стубу, и то:
а) за период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
7. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица на зидовима,
забатима и њима подобним деловима фасаде објеката од стране предузећа,
односно предузетника који се баве рекламирањем као делатношћу плаћа се
такса по једној реклами, рекламном слогу или рекламном знаку, за период од
годину дана и то:

Страна 145
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1.862,00
1.693,00
1.185,00
1.122,00
508,00

19.050,00
17.460,00
15.870,00
14.812,00
9.522,00
7.410,00

318,00
291,00
265,00
212,00
160,00
106,00

45.500,00

6.983,00
6.400,00
5.820,00
4.232,00
2.645,00
2.116,00

89,00
82,00
74,00
58,00
43,00
27,00
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16.505,00
15.130,00
13.755,00
11.640,00
7.405,00
3.705,00

- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог Тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице на кога гласи
одобрење-решење надлежног Одељења градске управе а за коришћење рекламних паноа.
2. Одељење из тачке 1. ове Напомене је дужно да један примерак одобрења – решења одмах достави
Служби пореске управе Градске управе Зрењанин која таксу задужује и обрачунава, са следећим
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, адреса
седишта правног лица;
- за физичка лица и предузетнике: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број
личне карте и назив радње са адресом;
3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца на уплатни рачун: 840714431843-12
Тарифни број 5.
Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија:
динара
За коришћење слободно стојећих и зидних витрина за излагање робе ван
пословних просторија, плаћа се дневно по 1 m2 изложбене површине:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

127,00
116,00
106,00
90,00
58,00
43,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћају правна лица и предузетници који на јавној површини
користе витрине ради излагања робе.
2. Таксу обрачунава и задужује Служба за пореску управу Градске управе Зрењанин а по претходно
издатом одобрењу – решењу надлежног Oдељења Градске управе које је дужно да један примерак
одобрења – решења за коришћење витрина на јавној површини одмах достави Служби за пореску
управу са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, адреса
седишта правног лица;
- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом.
3. Под изложбеном површином сматра се површина оне стране витрине која је окренута ка улици
или пролазу.
4. Ако се такса не може утврдити на начин описан у претходној тачки, такса се плаћа за ону страну
витрине која има већу површину.
5. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца и уплаћује на уплатни рачун:
840-714573843-36.
Тарифни број 6.
Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења:
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1. За коришћење слободних површина за постављање шатора за камповање,
плаћа се такса за сваки m2 дневно:
- у насељеном месту Зрењанин
- у осталим насељеним местима
2. За постављање шатора циркуса, забавних паркова и шатора за извођење
забавних и промотивних програма такса се плаћа дневно за сваки m2:

21,20
10,60

- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

53,00
42,30
31,80
21,20
15,90
10,60

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћају правна лица, предузетници и физичка лица унапред
приликом издавања одобрења за коришћење јавних површина.
2. Такса се плаћа на рачун назначен у одобрењу надлежног органа.
3. Чланови феријалног, планинарског смучарског, извиђачког и ауто-мото савеза плаћају таксу из
овог Тарифног броја умањену за 50%.
4. Директни и индиректни корисници буџета града, организатори манифестација када је покровитељ
град Зрењанин, плаћају таксу умањену за 90%.
Тарифни број 7.
Држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила
машина:

и

динара
1. Друмска теретна возила
1.1. камиони, камионети и специјална моторна возила намењена за превоз
одређених терета према носивости:
1.1.1. до 3 тоне, за сваку тону
1.1.2. преко 3 тоне до 8 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 3 до 8 тона
1.1.3. преко 8 до 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 8 до 10 тона
1.1.4. преко 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 10 тона
1.2. за теретне троцикле носивости до 400 кг висина таксе утврђује се према
радној запремнини мотора, а износ таксе прописан јеу тачки 8. овог тарифног
броја (мотоцикл).
- за терет троцикле носивости преко 400 кг плаћа се још
2. Аутобуси и комбибуси, по регистрованом седишту
3. Возила специјализована, адаптирана за превоз радних реквизита за
путујуће забавне радње атестирана специјализована возила за превоз
пчела, без обзира на носивост и тежину за свако возило
4. Прикључна возила
4.1. теретне приколице, специјалне теретне приколице намењене за превоз
одређеног терета и приколице према носивости:
4.1.1. до 3 тоне за сваку тону

850,00
3.175,00
530,00
6.350,00
955,00
8.500,00
1.060,00

210,00
75,00

1.060,00

530,00
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4.1.2. преко 3 до 8 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 3 до 8 тона
4.1.3. преко 8 до 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 8 до 10 тона
4.1.4. преко 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 10 тона
4.2. Путничке прилокице-аутобуси по сваком регистрованом седишту
4.3. Радне приколице за сваку приколицу без обзира на тежину
Ако носивост теретног возила и теретне приколице или приколице није
изражена у целим тонама, накнада се плаћа за носивост до пола тоне у висини
од 50% износа одређеног за једну тону а за носивост преко пола тоне до једне
тоне у износу одређеном за целу тону.
5. Вучна возила према снази мотора:
5.1. тегљачи
5.1.1. до 66 КW
5.1.2. преко 66 до 96 КW
5.1.3. преко 96 до 132 КW
5.1.4. преко 132 до 177 КW
5.1.5. преко 177 КW
6. Путнички аутомобили и комбинована возила (комби) као и преуређена
и атестирана возила за одмор и камповање према радној запремини
мотора:
6.1.до 900 cm³
6.2. преко 900 до 1.350 cm³
6.3. преко 1.350 до 1.800 cm³
6.4. преко 1.800 до 2.500 cm³
6.5. преко 2.500 до 3.150 cm³
6.6. преко 3.150 cm³
7. Прикључна возила путничког аутомобила за одмор, камповање, чија
укупна тежина прелази 750 кг за свако возило
8. Мотоцикли према радној запремини мотора:
8.1.до 125 cm³
8.2. преко 125 до 250 cm³
8.3. преко 250 до 500 cm³
8.4. преко 500 до 1.000 cm³
8.5. преко 1.000 cm³

1.600,00
320,00
3.175,00
480,00
4.235,00
640,00
85,00
320,00

2.120,00
3.175,00
4.000,00
4.760,00
6.350,00

640,00
1.060,00
1.500,00
2.550,00
7.400,00
12.700,00
1.500,00
210,00
425,00
1.060,00
2.120,00
3.175,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог Тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила на уплатни рачун број: 840714513843-04.
Тарифни број 8.
Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова:
динара
За коришћење јавних површина за потребе извођења грађевинских радова и
за заузимање јавних површина грађевинским материјалом ограде на
градилиштима и градилишне скеле) плаћа се комунална такса и то:
1. При изградњи зграде, дневно по 1 m2 заузете површине:
а) при изградњи зграде по m2 заузете површине у трајању од 90 дана

11,00
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динара
б) при изградњи зграде по m2 заузете површине у трајању дужем
од 90 дана дневно

6,50

2. При извођењу радова који изискују раскопавање коловоза, тротоара одн.
зелене површине за раскопавање ширине од 1 m плаћа се такса по 1 м
дужном одн. за ископавања која су шира од 1 m, плаћа се по 1 m2:
- за период од 1. марта до 31. октобра дневно
- за период од 1. новембра до краја фебруара

11,00
110,00

3. За заузимање јавних површина грађевинским материјалом, дневно по 1
m² заузете јавне површине:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

15,30
14,00
12,70
11,00
8,50
6,50

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћа инвеститор од дана заузимања јавне површине до дана кад је
јавна површина доведена у првобитно стање и плаћа се унапред приликом добијања одобрења за
заузимање јавне површине.
2. Такса по овом Тарифном број уплаћује се на рачун 840-741535843-08.
3. ЈКП и ЈП која је основао град, приликом раскопавања односно заузимања јавне површине због
реконструкције коловоза, тротоара или друге саобраћајне површине или довођење комуналних
објеката у функцију плаћају 10% од износа тарифе.
Тарифни број 9.
Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима:
динара
I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим
паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сату:
1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:
А зона - црвена
Гимназијска, Јеврејска, Сарајлијина, Пупинова, Светосавска, Немањина, Краља
Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста)
I зона – жута
Краља Петра I, Тепличка, Цара Душана (од Тепличке до Бул. Ослобођења),
II зона - зелена
Кеј 2. Октобра (код зграде Суда), Народног фронта, Обала Соње Маринковић,
Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара (од Петефијеве до магистрале), Паркинг на
пијаци “Багљаш”, паркинг места у улици 20.Октобра, паркинг места на пијаци “Југ
Богдана”, паркинг места на локацији нове пијаце омеђена улицама Булевар Ослобођења
(магистрала) и Жарка Зрењанина, Паркинг места око Градске болнице (ул, др. Васе
Савића и Болничка), Паркинг простор на саобраћајници испод платоа Војвођанска
банке
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА
- Паркинг простор у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)
- Паркинг простор у ул. Вука Караџића
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА

37,00
26,00

21,00

21,00
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- Паркинг “Житни трг”
- Паркинг на превлаци код Културног центра
II За коришћење простора за паркирање возила на општим паркиралиштима по
паркинг зонама плаћа се дневно:
1. за I паркинг зону
2. за II паркинг зону
3. за паркинг простор у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце) и паркинг
простор у улици Вука Караџића (зелена зона)

21,00

106,00
106,00
106,00

НАПОМЕНА:
Уколико корисник плати дневну карту за паркирање биће у могућности да у периоду од 00-24
часа користи паркинг места и у I (жутој) и у II (зеленој) зони као и на привременом паркингу у улици
Мирослава Тирше и паркинг простору у улици Вука Караџића.
динара
III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и
привременим паркиралиштима по паркинг зонама за претплатне карте плаћа се:
1. За А зону – црвену
Само за правна лица и предузетнике:
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
За инвалиде:
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За I паркинг зону - жуту
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
За инвалиде:
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За II паркинг зону - зелену
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
За инвалиде:
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремено паркиралиште (паркинг простор у ул. Мирослава Тирше –
локација старе пијаце) и паркинг простор у ул. Вука Караџића – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
За инвалиде:
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци

2.116,00
9.522,00
15.235,00
212,00
952,00
1.523,00
1.587,00
7.141,00
11.426,00
159,00
714,00
1.143,00
1.058,00
4.761,00
7.618,00
106,00
476,00
762,00

1.058,00
4.761,00
7.618,00
106,00
476,00
762,00
1.058,00
4.761,00
7.618,00
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За инвалиде:
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
IV За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним, и
привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се закуп:
1. За А паркинг зону - црвену
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За I паркинг зону - жуту
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За II паркинг зону - зелену
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у ул. Мирослава Тирше локација старе пијаце) и паркинг простор у ул. Вука Караџића –зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и
привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се месечна карта за
станаре
1. За А зону - црвену
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За I зону - жуту
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За II зону - зелену
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у ул. Мирослава тирше) и
паркинг простор у ул. Вука Караџића – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта: паркинг ''Житни трг'' и паркинг на превлаци
код Културног центра
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се локална комунална
такса
- за 1 месец

106,00
476,00
762,00

9.522,00
42.320,00
68.558,00
6.348,00
28.566,00
45.706,00
4.232,00
19.044,00
29.624,00

4.232,00
19.044,00
29.624,00
4.232,00
19.044,00
29.624,00

529,00
2.250,00
3.600,00
423,00
1.800,00
2.880,00
317,00
1.350,00
2.160,00

317,00
1.350,00
2.160,00

317,00
1.350,00
2.160,00

500,00
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- за 6 месеци
- за 12 месеци
VII Због неплаћене таксе за паркирање возила или прекорачења плаћеног
времена паркирања плаћа се:
- за А зону (црвену)
- за I паркинг зону (жуту)
- за II паркинг зону (зелену)
- за паркинг простор у улици Мирослава Тирше и паркинг простор у ул. Вука
Караџића (зелена зона)
- за јавна такси стајалишта

VIII За баркод картице за посебна паркиралишта
са аутоматском наплатом паркирања наплаћује
се у износу од 264,50 динара приликом прве
куповине претплатне карте, а проксимити
картица у износу од 687,70 динара.
IX Претплатна карта купљена за општа
паркиралишта за зону са вишом тарифом важи и
у зони са нижом тарифом.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник плаћања таксе по овом Тарифном
броју је корисник паркиралишта у смислу
Одлуке о паркирању возила.
Уколико корисник паркиралишта, јавног
такси
стајалишта,
или
паркинг
места
резервисаног за возила инвалида не плати
паркирање или прекорачи плаћено време
паркирања (тачка VII), овлашћени радник
Предузећа, односно предузетника доставиће му
обавештење
ради
регулисања
плаћања
паркирања тако што ће исто ставити на возило
(испод брисача или на други погодан начин) те
његово евентуално касније уништење или
губитак не утиче на ваљаност извршене доставе,
односно уручења обавештења. Корисник
паркиралишта дужан је да поступи по
примљеном обавештењу у року од 5 (пет) дана а
на начин утврђен у тексту обавештења.
2. Обрачун и наплату таксе врши ЈКП ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин.
3. Инвалидна и хендикепирана лица која за своје
кретање користе аутомобил, с тим да им се у ове
сврхе издаје посебна карта за паркирање, а на
основу приказаног лекарског уверења издатог од
стране Завода за јавно здравље Зрењанин и
фотокопије личне карте као и ратни војни
инвалиди, и учесници рата после 17.08.1990.
године са степеном инвалидитета од 20% до
100% односно I-X групе инвалидности плаћају
10% од износа таксе у зависности од зоне.
Инвалидска претплатна карта купљена за општа
паркиралишта за зону са вишом тарифом важи и
у зони са нижом тарифом.

02. јун 2011 год.
динара
2.250,00
3.600,00

518,00
370,00
296,00
296,00
1.000,00

4. Правним и физичким лицима која у
недостатку других прилаза користе паркинг да
би дошла до својих дворишта и гаража издаје се
карта без плаћања таксе с тим да се са овом
картом не могу користити паркинг места.
Тарифни број 10.
Комунална такса за држање и
коришћење чамаца и сплавова на води осим
чамаца које користе организације које
одржавају и обележавају пловне путеве
Такса се плаћа у годишњем износу од
55,00 динара по дужном метру пловног објекта.
НАПОМЕНА:
1. Обавеза плаћања таксе из овог Тарифног
броја настаје приликом регистрације пловила.
2. Власници чамаца који немају моторни погон
плаћају таксу у износу 80% тарифе.
3. Такса се уплаћује на уплатни рачун број 840714575843-50.
Тарифни број 11.
За држање и коришћење пловних
постројења и пловних направа и других
објеката на води
Такса се плаћа за сваки пловни објекат у
годишњем износу од 1.375,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе је правно лице, предузетник и
физичко лице коме се одобрава држање или
коришћење пловних постројења и других
направа или објеката на води.
2. Таксу обрачунава и задужује Служба за
пореску управу Градске управе Зрењанин а по
претходно издатом одобрењу – решењу
надлежног Oдељења Градске управе које је
дужно да један примерак одобрења – решења
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одмах достави Служби за пореску управу са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и текући рачун,
адреса седишта правног лица;
- за физичка лица и предузетнике: порески
идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са
адресом;
3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по
истеку сваког месеца.
4. Такса се уплаћује на уплатни рачун :840714574843-43.
Тарифни број 12.
За држање ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води
Такса се плаћа у годишњем износу од
680,00 динара за сваки m2 заузете површине
воденог простора.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе је правно лице, предузетник и
физичко лице коме се одобрава држање или
коришћење ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води.
2. Таксу обрачунава и задужује Служба за
пореску управу Градске управе Зрењанин а по
претходно издатом одобрењу – решењу
надлежног Oдељења Градске управе које је
дужно да један примерак одобрења – решења
одмах достави Служби за пореску управу са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и текући рачун,
адреса седишта правног лица;
- за физичка лица и предузетнике: порески
идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са
адресом;
3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по
истеку сваког месеца.
4. Такса се уплаћује на уплатни рачун 840714576843-57.''
Члан 4.
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: 06-64-14/11-I

Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
112
На основу члана 32. тачка 6. у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), чл. 39.
став 3. и 41. став 3. Закона о комуналној
полицији (''Службени гласник РС'', број 51/09),
члана 31. тачка 6. и члана 108. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина,
по
претходно
прибављеној
сагласности министра за људска и мањинска
права, државну управу и локалну самоуправу
број 016-00-00002/2011-09 од 14.04.2011. године,
на седници одржаној дана 02.06.2011. године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ИЗГЛЕДУ УНИФОРМЕ И ОЗНАКА, БОЈИ
И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И
ПЛОВИЛА И ПОСЕБНОЈ ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о изгледу униформе и ознака,
боји и начину означавања возила и пловила и
посебној
опреми
комуналне
полиције
(''Службени лист града Зрењанина ''бр.1/10) у
члану 3. став 2. реч: ''шапке'' замењује се речју:
''качкета''.
У ставу 4. реч: ''шешира'' замењује се
речју: ''качкета''.
Члан 2.
У члану 6. у табеларном делу в) летња
униформа за мушкарце, у колони назив опреме,
под редним бројем 3. реч: ''шапка'' замењује се
речју: ''качкет''.
У табеларном делу г) летња униформа за
жене, под редним бројем 2. панталоне, у колони
пари комада број: ''1'' замењује се бројем: ''2'', а
под редним бројем 4. реч: ''шешир'' замењује се
речју: ''качкет''.
Члан 3.
У члану 7. став 1. тачка 3. иза речи: ''а
мушка на десну страну.'' додају се речи: ''На
задњем делу јакне белим словима је исписано
комунална полиција Зрењанин.''
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Члан 4.
У члану 8. став 1. тачка 1. мења се и
гласи:
''1. Качкет је тамноплаве боје класичног –
шестоугаоног
облика
са
пластичним
сунцобраном који је опшивен платном и
прошивен украсним штеповима исте боје као и
платно. Доњи обод качкета је ојачан и завршава
се гумом за подешавање обима. На предњем
делу изнад сунцобрана, на средини, налази се
рупа
кроз коју се причвршћује грб града
Зрењанина.
Tачка 2. брише се, а досадашње тач.
3,4,5,6,7,8,9. и 10. постају тач. 2,3,4,5,6,7,8. и 9.
У досадашњој тачки 3. која постаје тачка
2. иза речи: ''кроја'' ставља се зарез и додају се
речи: ''и са истим натписом на задњем делу''.
У досадашњој тачки 7. која постаје тачка
6. иза тачке додају се речи: ''На десном рукаву је
исписано комунална полиција Зрењанин.''
Члан 5.
После члана 8. додаје се нови члан 8а
који гласи:
''Члан 8а
Р.
бр.
1.
2.
3.

Рок трајања
у
годинама
1
1
1

Пари
комада

Назив
Навлака за шапку
Рефлектујуће нарукавље
Рефлектујући прслук

Делови додатне униформе припадника
комуналне полиције су:
1. навлака за шапку,
2. рефлектујуће нарукавље,
3. рефлектујући прслук.
Делови додатне униформе припадника
комуналне полиције су следећег изгледа:
1. навлака за шапку је беле боје израђена од
лагане тканине и прилагођена за
навлачење на шапку.
2. рефлектујуће нарукавље је израђено од
лагане тканине на коју су по дужини
пришивене траке од рефлектујућег
материјала, а облика су прилагођеног за
навлачење на оба рукава униформе.
3. рефлектујући прслук је израђен од
лаганог материјала јарко жуте боје са
нашивеним рефлектујућим тракама и
рефлектујућим натписом беле боје
комунална полиција Зрењанин на
леђима, с тим што је кројем прилагођен
за ношење на униформи припадника
комуналне полиције.
Рок трајања појединих делова
Табеларни приказ додатне униформе
припадника
комуналне
полиције

6
6
6

Члан 6.

Члан 8.

У члану 9. став 1. после речи: ''општа
ознака'' везник: ''и'' замењује се зарезом, а иза
речи: ''посебна ознака'' брише се тачка и додају
се речи: ''и грб града Зрењанина''.

У члану 12. ст. 3. и 5. реч: ''тамноплаве''
замењује се речју : ''плаве''.

Члан 7.

У члану 13. иза речи: ''телефоне'' ставља
се зарез и додају се речи: ''таблице - стоп
комунална полиција, пиштаљке, ручни тетра
терминали''.
Члан 10.

После члана 11. додаје се нови члан 11а и
наслов изнад члана:
''2.3. Грб града Зрењанина
Члан 11а
Грб града Зрењанина израђен је на
металној плочици висине 5 cm.
Грб града Зрењанина на шапки, шеширу
и качкету носи се на средини чеоног дела.''

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-15/11-I

02. јун 2011. год.
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Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

У истом члану став 15. брише се алинеја
10 :''- Зелено поље'', а додаје се нова алинеја 9
која гласи:
''- Душка Трифуновића''.
Досадашња алинеја 9 постаје алинеја 10.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), 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 02.06.2011. године, донела је

У истом члану став 28. бришу се алинеја
25: ''- Тепличка'' и алинеја 26 :''- Трг Републике'',
а додају се нова алинеја 24 која гласи:
''- Слободана Бурсаћа''
и нова алинеја 26 која гласи:
''- Трг Др Зорана Ђинђића''.
Досадашња алинеја 24 постаје алинеја 25.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 3.

Члан 1.

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

У Одлуци о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08,
9/10 и 20/10), у члану 3. став 1. тачка 1), у
алинеји 8. иза речи: ''улици'' додаје се реч: Кеј'', а
у алинеји 13, речи: ''Трг Републике'', замењују се
речима: ''Трг Др Зорана Ђинђића''.
У истом члану, тачка 2) у алинеји 15,
речи и број: ''Киш Ференца бр. 92'' замењују се
речима: ''Нови ред бб'', у алинеји 16, речи и број:
''Трг Маршала Тита'', замењују се речима: ''Трг
Уроша Предића'', а у алинеји 22, речи и број:
''Маршала Тита бр. 12'' замењују се речима и
бројем: ''Чарнојевићева бр. 19''.
Члан 2.
У члану 4. став 2. брише се алинеја 3: ''Берберско Циглана (грађевински назив)'' а додају
се нове алинеје 3, 4 и 5 које гласе:
''- Александра Аце Шајбера
- Дарка Нишавића
- Војислава Деспотова''.
Досадашње алинеје 4-40 постају алинеје 642.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-16/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 6. и 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 02.06.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.

У истом члану став 10. бришу се алинеја
32: ''- Прва пролетерска'' и алинеја 34: ''-Саве
Ковачевића'' а додају се нова алинеја 9 која
гласи:
''- Др Корнела Радуловића''
и нова алинеја 23 која гласи:
''-Косте Николића''.
Досадашње алинеје 9-21,22-31 и 33
постају алинеје 10-22, 24-33 и 34.

У Одлуци о образовању Савета за
безбедност града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 24/08, 1/11 и 5/11) у члану
6. став 2. алинеја 2. се брише.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-17/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 12. став 3. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 31. тачка 32.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), разматрајући понуду
''NET BUS'' CO д.о.о. Зрењанин, ул. Београдска
бр. 22 за привремено обављање комуналне
делатности јавног линијског превоза путника у
градском и приградском саобраћају на
територији града Зрењанина бр.
402 од
31.01.2011. године, Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 02.06.2011. године, донела
је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ закључење уговора
са ''NET BUS'' CO д.о.о. Зрењанин, ул.
Београдска бр. 22 за привремено обављање
комуналне делатности јавног линијског превоза
путника у градском и приградском саобраћају на
територији града Зрењанина под следећим
условима:
- да се уговор из ове тачке закључи на
период до окончања поступка јавног конкурса
ради поверавања обављања ове комуналне
делатности, али не дуже од 180 дана од дана
закључења уговора и са важењем уговора почев
од 01.06.2011. године,
- да уговором ''NET BUS'' CO д.о.о.
Зрењанин гарантује све неопходне техничкетехнолошке и материјалне као и кадровске
претпоставке које поседује у смислу несметаног
обављања ове комуналне делатности,
- да се уговором ''NET BUS'' CO д.о.о.
Зрењанин обавеже да ће цене услуга
наплаћивати у свему према важећим ценовнику,
а да исте неће мењати без сагласности Градског
већа града Зрењанина,
- да уговор садржи одредбу о поштовању
важећег реда вожње од стране ''NET BUS'' и да
исти без сагласности Градског већа не може
мењати,
- да уговор садржи друге одредбе
прописане законом и актима града Зрењанина.

02. јун 2011 год.

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник да
у складу са овом Одлуком са ''NET BUS'' CO
д.о.о. Зрењанин закључи уговор из тачке 1. ове
Одлуке.
3. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Градоначелник да у
року од 120 дана од дана доношења ове Одлуке
оконча спровођење јавног Конкурса ради
прикупљања понуда у вези поверавања
обављања ове комуналне делатности.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-18/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 96. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,
81/09-исправка и 24/2011), члана 7. 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 16/2009, 1/2010 и 1/2011) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 02.06.2011.
године, донела је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
П Р О Г Р А МА ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА
У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2011. ГОДИНУ
У Програму отуђења или давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина за 2011.годину усвојеном на седници
Скупштине града Зрењанина дана 18.02.2011.
године под бр.06-17-15/11-I и објављеном у
„Службеном листу града Зрењанина“ бр.1/2011,
иза последњег табеларног прегледа додаје се
нови који гласи:
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 „Урош Предић“

02. јун 2011. год.
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з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/5

345

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/6

345

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/7

345

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/8

345

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 157

II

II

II

II

Страна 158

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/9

345

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/10

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/11

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/12

423

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоар;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

02. јун 2011 год.

II

II

II

II

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/13

422

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/14

422

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/15

345

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/16

394

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 159

II

II

II

II

Страна 160

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/17

304

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/18

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/19

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/20

424

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

02. јун 2011 год.

II

II

II

II

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/21

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/22

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/23

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/24

424

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 161

II

II

II

II

Страна 162

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/25

424

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/26

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/27

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/28

391

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

02. јун 2011 год.

II

II

II

II

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/29

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/30

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/31

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/32

391

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 163

II

II

II

II

Страна 164

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/33

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/34

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/35

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/36

391

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

02. јун 2011 год.

II

II

II

II

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/37

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/38

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/39

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/40

391

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 165

II

II

II

II

Страна 166

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/41

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/48

386

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/49

383

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/50

383

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

02. јун 2011 год.

II

II

II

II

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/51

383

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/52

383

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и кат.
број
7246/53

384

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/54

391

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација ;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 167

II

II

II

II

Страна 168

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/55

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/56

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/57

391

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ. и
кат.број
7246/58

422

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

02. јун 2011 год.

II

II

II

II

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/60

2.624

з.к. уложак
бр.12895
поседовни лист
бр.22345
к.о. Зрењанин I
МЗ „Доситеј
Обрадовић“

топ и
кат.број
7246/61

2.391

Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)
Делимично уређено:
Магистрални, примарни и секундарни
водовод;
Магистрална и примарна електромрежа;
Магистрални, примарни и секундарни
коловози;
Магистрална и примарна кишна и
секундарна канализација;
Магистрална, примарна и секундарна
фекална канализација;
Примарни тротоари;
Примарна јавна расвета
(Не постоји: Секундарна електромрежа,
секундарни тротоари и секундарна јавна
расвета)

Страна 169

II

II

У наведеном Програму у планском документу 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)
у табеларном прегледу брише се поседовни лист бр.22026 к.о. Зрењанин I МЗ „Зелено поље“ са
бројем парцела, површином, уређеношћу грађевинског земљишта и урбанистичком зоном.
Иза последњег табеларног прегледа додаје се нови плански документ који гласи:
НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Детаљни урбанистички план стамбеног насеља „Иза уљаре III-85“ („Међуопштински службени
лист Зрењанин“ бр.14/85 и 11/03)
Број листа
непокретности
(поседовни лист
или извод из
земљишних
књига)

Број
парцеле

Површина
парцеле
(м2)

Уређеност
грађевинског
земљишта

Урбанистичка
зона

Страна 170

Број 9

Службени лист града Зрењанина

з.к.уложак
бр.1433
поседовни лист
бр.22025

топ.бр.
4162/6
кат.бр.
12448/6

10а 92м2

з.к.уложак
бр.26910
поседовни лист
бр.22025

топ.бр.
5347/1/6
кат.бр.
12451/6

79м2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-19/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
117
На основу члана 31. став 1. тачка 38. и
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 02.06.2011. године, донела је
следеће

02. јун 2011 год.

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 тротоари;
Примарна и секундарна
јавна расвета
(Не постоји: Секундарна
кишна канализација и
секундарни тротоари )
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 тротоари;
Примарна и секундарна
јавна расвета
(Не постоји: Секундарна
кишна канализација и
секундарни тротоари )

IV

IV

РЕШЕЊЕ
О УСТУПАЊУ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
НА УПРАВЉАЊЕ
I
УСТУПАЈУ СЕ Јавној установи
''Спортски објекти'' на управљање објекти који
су у државној својини Републике Србије са
уписаним правом коришћења града Зрењанина и
то:
ЛН 21709 К.О. ЗРЕЊАНИН 1 Центар –
Стадион, стара хала са пословним
просторима
Кат.парц.бр. 3418/1 Карађорђев трг земљиште
под зградом – објектом од 26 а 58 м2
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Кат.парц.бр. 3419/1 Карађорђев трг земљиште
под зградом – објектом од 36 м2
Кат.парц.бр. 3419/1 Карађорђев трг земљиште
под зградом – објектом од 35м2
Кат.парц.бр. 3419/1 Карађорђев трг земљиште
под зградом – објектом од 31 м2
Кат.парц.бр. 3419/1 Карађорђев трг земљиште
под зградом – објектом од 28 м2
Кат.парц.бр. 3419/1 Карађорђев трг остало
вештачки створено неплодно земљиште од 02 ха
73 а 21 м2
Кат.парц.бр. 3419/1 Карађорђев трг земљиште
под зградом – објектом од 11а 04 м2
Кат.парц.бр. 3418/1 бр. зграда за спорт и
физичку културу – ХАЛА СПОРТОВА
Кат.парц.бр. 3419/1 бр. зграде 1 Помоћна зграда
Бр. Зграде 2 Помоћна зграда
Бр. Зграде 3 Помоћна зграда
Бр. Зграде 4 Помоћна зграда
Кат.парц.бр. 3419/2 бр. Зграде 1 Зграда
пословних услуга
Зграда бр. 1 приземље,
Бр. Посебног дела 2. пословни простор – осам
просторија за спорт и физичку културу на
адреси: Карађорђев трг бб,
Бр. Посебног дела 3 пословни простор – осам
просторија за спорт и физичку културу на
адреси: Карађорђев трг бб,
Зграда бр. 1 Први спорт,
Бр. Посебног дела 5. пословни простор – шест
просторија за спорт и физичку културу на
адреси: Карађорђев трг бб,
ЛН 21346 К.О. ЗРЕЊАНИН 1
НИКОЛА ТЕСЛА – Дом борилачких
спортова
''Партизан''
Кат.парц.бр. 4825/1 Обала Соње Маринковић
земљиште под зградом – објектом од 08 а 63 м2
Кат.парц.бр. 4825/1 Обала Соње Маринковић
земљиште под зградом – објектом од 04 м2
Кат.парц.бр. 4825/1 Обала Соње Маринковић
земљиште под зградом – објектом од 01 м2
Кат.парц.бр. 4825/1 Обала Соње Маринковић
земљиште уз зграду – објектом од 40 а 36 м2
Зграда бр. 1 објекат за спорт и физичку културу
на адреси Обала Соње Маринковић
Зграда бр. 2 помоћна зграда на адреси Обала
Соње Маринковић
Зграда бр. 3 помоћна зграда на адреси Обала
Соње Маринковић

Кат.парц.бр. 5842/1 Кеј 2. октобра земљиште под
зградом – објектом од 50 м2
Кат.парц.бр. 5842/1 Кеј 2. октобра остало
вештачки створено неплодно земљиште од 33 а
61 м2
Зграда бр. 1 Пословна зграда за коју није
утврђена делатност на адреси Кеј 2. октобра
ЗКЊ.УЛ.БР. 31148 К.О. ЗРЕЊАНИН –
Градски базен
Кат.парц.бр. 9294/2 отворени олимпијски базен,
отворени мали базен и помоћни објекат од 01 ха
62 а 92 м2
Кат.парц.бр. 9294/4 зграда затвореног базена од
96 а 68 м2
ЗКЊ.УЛ.БР. 24002 К.О. ЗРЕЊАНИН –
СЦ ''Партизан'' са стрелиштем
Топ.бр. 6561/49/1 кат.парц.бр. 7090/1 објекат
стрељана и земљиште од 06 а 30 м2
Топ.бр. 6561/49/2 кат.парц.бр. 7090/2 управне
зграде, два помоћна објекта и земљиште од 54 а
46 м2
Топ.бр. 6561/49/3 кат.парц.бр. 7090/3 неплодно
земљиште од 01 х 01 а 96 м2
Топ.бр. 6561/49/4 кат.парц.бр. 7090/4 неплодно
земљиште од 04 м2
II
Јавна установа ''Спортски објекти'' је у
обавези да објектима из тачке I овог Решења
управља у смислу члана 15. Закона о средствима
у својини Републике Србије (''Службени гласник
РС'', бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), односно да се
стара о њиховом одржавању, обнављању и
унапређивању као и о извршавању законских и
других обавеза у вези тих објеката, а у оквиру
вршења својих делатности прописаних чланом 6.
Одлуке о оснивању Јавне установе ''Спорски
објекти'' Зрењанин од 08.12.2010. године.
III
Јавна установа ''Спортски објекти'' ће
уступљене објекте користити за остваривање
права и дужности града Зрењанина у области
физичке културе као делатности од посебног
друштвеног интереса.
IV

ЛН 22111 К.О. ЗРЕЊАНИН 1 МЗ
МАЛА АМЕРИКА – тениски терени

Објекте који су предмет уступања, Јавна
установа ''Спортски објекти'' ће користити
првенствено за спортско рекреативне активности
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клубова и организација организованих у оквиру
Спортског савеза града Зрењанина а могу се
користити и за друге облике коришћења
(организовање привредних, културно забавних,
едукативних
и
других
програма
и
манифестација),
према
условима
и
кретиријумима
који ће бити дефинисани
Правилником о начину коришћења спортско
рекреативних објеката и пословног простора
који су поверени ЈУ ''Спортски објекти''
Зрењанин.
V
Правилник
Градоначелник.

из

тачке

IV

доноси

VI
Предмет уступања по овом Решењу су и
пословни простори у оквиру спортско
рекреативних објеката, а који нису у директној
функцији остваривања спортско рекреативних
садржаја, док предмет уступања нису станови за
службене потребе који се налазе у склопу
спортско рекреативних објеката по овом
Решењу.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-31/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
118
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 02.06.2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
допуни Статута ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
“ГРАДСКА
ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН” коју је усвојио Управни одбор тог
предузећа дана 04.05.2011.године, под бројем
6669-06.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

02. јун 2011 год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-32/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
119
На основу члана 31. став 1. тачка 9. и
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 02.06.2011. године, донела је
следеће
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама Статута Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин коју је донео Управни
одбор на седници одржаној дана 13.5.2011.
године под бројем 125/2011.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-33/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
120
На основу члана 31. Статута града
Зреањнина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 02.06..2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ
цијски форум.

Локални антикоруп-

02. јун 2011. год.
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II
Локални антикорупцијски форум је
састављен од сталних чланова са правом гласа
(органа локалне самоуправе, цивилног друштва,
медија и предузетника) и чланова по позиву који
имају право да учествују у расправама

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ПЕРЛЕЗ'' ПЕРЛЕЗ
Члан 1.

III
У Локални антикорупцијски форум, као
стални чланови именују се:
1. Дане Машић, - одборник Скупштине града
Зрењанина,
2. Милош Вучковић, - одборник Скупштине
града Зрењанина,
3. Оливера Ристић Костић, - шеф Кабинета
председника Скупштине града Зрењанина,
4. Радмила Аралица, - Зрењанински едукативни
центар,
5. Весна Пишчевић, - главни менаџер Зоне
унапређеног пословања и
6. Ласло Тот, - председник Локалног Савета за
запошљавање града Зрењанина.

Именује се Комисија за спровођење
референдума за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Перлез'' Перлез за период од 01.07.2011. до
01.07.2016. 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 ''Перлез'' Перлез именују се:

IV
Локални
антикорупцијски
форум
примењује и прати све активности које
доприносе реализацији Локалног плана за борбу
против корупције.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-36/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
121
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 02.06.2011. године, донела је

1. Анкица Петковић - председник (ЈМБГ:
1701963805022), Перлез, ул. Ђуре Јакшића 39,
2. Јелена Дулијан - заменик председника (ЈМБГ:
1904979715420)
Перлез,
ул.
Светозара
Марковића 34,
3. Весна Нишевић - члан (ЈМБГ: 2401977825077,
Перлез, ул. Краља Петра I 1,
4. Снежана Васић - заменик члана (ЈМБГ:
2603962865058, Перлез, ул. Краља Петра I 1,
5. Драгана Обрадовић - члан (ЈМБГ:
2806977855073), Перлез,
ул. Др Радослава
Панића 53,
6. Радослава Петковић - заменик члана (ЈМБГ:
1605991805012), Перлез, ул. Ђуре Јакшића 39.
Члан 4.
Задатак Комисије је да у складу са
Одлуком о расписивању референдума на
територији МЗ ''Перлез'' Перлез , 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
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наредној иницијативи (''Службени гласник РС'',
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору
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: 06-64-37/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
122
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 02.06.2011.
године, донела је

02. јун 2011 год.

123
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 02.06.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ
САВА'' СТАЈИЋЕВО
I
ИВАНА ЖАРКОВ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе ''Свети Сава''
Стајићево, као представник локалне самоуправе.
II
Мандат Ивани Жарков, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе
''Свети Сава'' Стајићево, који је именован
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-68-69/10-I (''Службени лист
града Зрењанин'', бр. 9/10).
III

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ
САВА'' СТАЈИЋЕВО
I
БИЉАНА ОРАШАНИН, дипл.правник,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево, као
представник локалне самоуправе, на лични
захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-38/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-39/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 02.06.2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН

02. јун 2011. год.

Број 9
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I
ГИЗЕЛА КАТОНА ДЕБРЕЦЕНИ,
наставник физике, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин, као представник
локалне самоуправе на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-40/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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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 02.06.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЗОЛТАН
МЕЛЕГИ,
приватни
предузетник, именује се за члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин, као представник локалне самоуправе.
II
Мандат Золтану Мелеги, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин, који је именован
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-68-49/10-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: 06-64-41/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 02.06.2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН

I
МИЛИЦА
ЛУДОШКИ,
професор
физичког васпитања, разрешава се дужности
члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин,
као представник родитеља, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-42/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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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 02.06.2011. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН

02. јун 2011 год.

Ботош (''Службени лист града Зрењанина'', број
5/11), тачка I. мења се и гласи:
''I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за комасацију
катастарске општине Ботош (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:

I
БОРО РАЈЧЕВИЋ, машински техничар,
именује се за члана Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола
Тесла'' Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Бори Рајчевићу, траје до истека
мандата Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин,
који је именован 14.06.2010. године, Решењем
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-75/10-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: 06-64-43/11-I
Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/09), члана 31.
тачка 23. и члана 108. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 02.06.2011. године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
МАРКОВ ГОРАН, дипл. правник
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ:
ПАВЛОВИЋ ТАТЈАНА, дипл. правник
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. НАТАРОШ ГОРДАНА, дипл. инж. геодезије
2. ПАУНОВИЋ ОЛИВЕРА, дипл. инж.
архитектуре
3. КРАЉ СТОЈАН, дипл. инж. пољопривреде
4. АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВИЋ, дипл. инж.
пољопривреде
5. ВЕЛИСАВЉЕВ ДУШАН, земљорадникучесник комасације
6. ЧИЗМАШ БОРИСЛАВ, земљорадник-учесник
комасације
7. НЕДЕЉКОВ МИЛАН, земљорадник-учесник
комасације
ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА:
1. КРАЈНОВИЋ СРЂАН, дипл. инж. геодезије
2. БАЈОВИЋ БРАНКА, дипл. просторни планер
3.СУБИН
ВОЈИСЛАВ,
дипл.
инж.
пољопривреде
4.ЛАЗАР
ДОРОШКОВ,
дипл.
инж.
агроекономије
5. ДМИТРОВ СЛАВКО, земљорадник-учесник
комасације
6.АНЧИН
ДРАГАН,
земљорадник-учесник
комасације
7. МАРГИЋ ДРАГИША, земљорадник-учесник
комасације
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ:
САЊА ЗУБАНОВ, дипл. Правник
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ:
ПЕРСИДА ЖИВАНОВ, дипл. правник''.
II У осталом делу Решење остаје непромењено.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БОТОШ
I У Решењу о образовању и именовању чланова
Комисије за комасацију катастарске општине

III Решење објавити у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-44/11-I

02. јун 2011. год.

Број 9

Службени лист града Зрењанина

Дана: 02.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 3. став 3. и члана 9.
Правилника о критеријумима и мерилима за
одређивање висине накнаде за издавање лиценце
за обављање енергетских делатности (“Сл. лист
града Зрењанина” бр. 7/11) и члана 48. став 14.
Статута града Зрењанина (“Сл. лист града
Зрењанина” бр. 21/08), Градско веће града
Зрењанина на седници одржаној 01.06.2011.
године донело је
РЕШЕЊЕ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА
ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ

Страна 177

1. Вредност коефицијента за обрачун висине
накнаде за лиценце за обављање енергетских
делатности за 2011. годину износи 20.000,00
динара.
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-69-2/11-III
Дана: 01.06.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов,с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

99. Одлукa о јавном задуживању града
Зрењанина (дугорочно) код пословне банке у
износу до 100.000.000,00 динара за финансирање
капиталних инвестиционих расхода ....……. 120
100. Одлукa о боравишној такси................... ...120
101. Одлукa о Географском информационом
систему града Зрењанина……………………..122
102. Одлукa о равноправности полова на
територији града Зрењанина……………….…124
103. Одлукa о престанку важења Одлуке о
условима у погледу удаљености бесправног
објекта од суседног објекта и висине објектау
поступку легализације…..............................….127
104. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса
на територији Месне заједнице ''Перлез'' Перлез
за период од 01.07.2011. до 01.07.2016.
године……………………….........................… 128
105. Одлукa о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Перлез'' Перлез
ради
доношења
Одлуке
о
увођењу
самодоприноса за период од 01.07.2011. до
01.07.2016. године ………..........................…...130

Страна

106. Одлукa о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Бело Блато'' Бело Блато ….....................……..130
- Одлукa o увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Бело Блато''
Бело Блато за период од 01.06.2011. до
31.05.2016. године ............................................131
107. Одлукa о заштити споменика природе ''Бели
дуд у Белом Блату''.............................................133
108. Одлукa о заштити споменика природе
''Храст лужњак у Зрењанину''............................135
109. Одлукa о заштити споменика природе
''Жупанијски парк у Зрењанину''.......................137
110. Одлукa 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 .....139
111. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
локалним комуналним таксама.........................140
112. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
изгледу униформе и ознака, боји и начину
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означавања возила и пловила и посебној опреми
комуналне полиције ..........................................153

самодоприноса на територији Месне заједнице
''Перлез'' Перлез .................................................173

113. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
месним заједницама...........................................155

122. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево
..............................................................................174

114. Одлукa о измени Одлуке о образовању
Савета за безбедност града Зрењанина............155
115. Одлукa у вези одобравања закључења
уговора са ''NET BUS'' CO д.о.о. Зрењанин за
привремено обављање комуналне делатности
јавног линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији града
Зрењанина...........................................................156
116. Измене и допуне Програма отуђења или
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини града Зрењанина за 2011. годину .......156

123. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево
..............................................................................174
124. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин ............................................................174
125. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин ............................................................175

117. Решењe о уступању спортских објеката на
управљање ..........................................................170

126. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин .................................175

118. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
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