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ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
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ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 4
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На основу члана 21. и 45. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст), Изборна
комисија Изборне јединице 17 ЗРЕЊАНИН III, на седници одржаној 18.02.2013. године, утврдила је
и објавила
ИЗВЕШТАЈ
О ПРИВРЕМЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ НА
ДОПУНСКИМ ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 17. ФЕБРУАРА 2013. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ
ЈЕДИНИЦИ 17 ЗРЕЊАНИН III
I
Привремени резултати избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
по већинском изборном систему, у Изборној јединици 17 Зрењанин III, на допунским изборима
одржаним 17.02.2013. године су:
1. Број бирача уписаних у бирачки списак

37367

2. Укупан број бирача који су гласали:

12231

- на бирачком месту

12049

- ван бирачког места

182

3. Број примљених гласачких листића

37336

4. Број неупотребљених гласачких листића

25105

5. Број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама

12222

6. Број неважећих гласачких листића

261

7. Број важећих гласачких листића

11961

8. Да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
Ред.
бр.

Презиме и име
кандидата

1

2

Занимање

3

Године
живота

Предлагач (странка, коалиција,
група грађана)

4

5

1.

БАЂОК
ДАРКО

ЕКОНОМИСТА

40

2.

ДАМЈАНОВ
ДР МИОДРАГ

ДОКТОР
СПЕЦИЈАЛИСТА
ОРТОПЕДИЈЕ

58

КОАЛИЦИЈА ''СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА –
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ''
КОАЛИЦИЈА ''ИЗБОР ЗА БОЉУ
ВОЈВОДИНУ – БОЈАН ПАЈТИЋ''

Број
гласова
које је
кандидат
добио

% од
броја
бирача
који су
гласали

6
4483

7
36,65

2603

21,28
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Предлагач (странка, коалиција,
група грађана)

Број
гласова
које је
кандидат
добио

5

6

4

% од
броја
бирача
који су
гласали

3.

ЕРЕМИЋ
ВИТОМИР

ДИПЛ. ИНГ.
ПОЉОПРИВРЕДЕ

58

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА

162

7
1,32

4.

ЖДРАЛЕ
ДР ЗДРАВКО

ЛЕКАР

52

СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА

373

3,05

5.

МАТИЋ
МР ВОЈИСЛАВ

МАГИСТАР
СПОРТСКИХ НАУКА

43

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВОЈВОДИНЕ

914

7,47

6.

ПЕЈОВИЋ
РАДОШ

35

''ДВЕРИ''

328

2,68

7.

ПИПЕРСКИ
МИЛАН

ПРОФЕСОР
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
ДИПЛ. ТРЕНЕР

32

1665

13,61

8.

СУБОТИН
СТЕВАН

ДИПЛ.АНАЛИТИЧАР

60

КОАЛИЦИЈА:
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
(ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС),
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије)
НАРОДНА СЕЉАЧКА
СТРАНКА

144

1,18

9.

ЋАПИН
ДРАГАН

ДИПЛОМИРАНИ
ЕКОНОМИСТА

50

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ

1014

8,29

10.

ЧОРДИЋ
БРАНИСЛАВ

НАСТАВНИК
МАТЕМАТИКЕ

64

ГРУПА ГРАЂАНА
''БРАНИСЛАВ ЧОРДИЋ БРАНЕ
– УЈЕДИЊЕНИ ЗА БАНАТ''

275

2,25

II
С обзиром да, према привременим резултатима избора, ни један кандидат у првом кругу
гласања на допунским изборима није добио већину гласова бирача који су гласали у Изборној
јединици 17 Зрењанин III, гласање ће се у наведеној Изборној јединици поновити 03.03.2013. године
и на поновљеном гласању ће се гласати о два кандидата који су добили највећи број гласова и то:

1. БАЂОК ДАРКО,

кога је предложила

(презиме и име)

(назив предлагача)

КОАЛИЦИЈА ''СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ''
(назив предлагача)

2. ДАМЈАНОВ ДР МИОДРАГ, кога је предложила
(презиме и име)

(назив предлагача)

КОАЛИЦИЈА ''ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – БОЈАН ПАЈТИЋ''
(назив предлагача)
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III
Резултати избора за посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по
већинском изборном систему, у Изборној
јединици 17 Зрењанин III, на допунским
изборима одржаним 17.02.2013. године нису
коначни, пошто теку рокови за подношење
приговора.
IV

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОКВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-32-3/13-III
Дана: 18.02.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак, с.р.

Након истека рока из претходне тачке
овог Извештаја, објавиће се коначни резултати.
V
Овај извештај објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Број ПИ 00-1/13-121-I
У Зрењанину, 18.02.2013. године
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
17 ЗРЕЊАНИН III
М.П.
ПРЕДСЕДНИК,
Јован Станков,с.р.
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На основу члана 48. и члана 108. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08 и 23/12), и члана 17.
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013.
годину ( '' Службени лист града Зрењанина'', број
34/12), Градско веће града Зрењанина је на
седници одржаној дана 18.02.2013. године
донело следећи
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ Програм расподеле
средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно,
пољопривредног објекта у државној својини за
2013. годину.
2. Саставни део овог закључка је
Програм расподеле средстава остварених од
давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно, пољопривредног објекта у државној
својини за 2013. годину.
3. Закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
4. ЗАКЉУЧАК СА ПРОГРАМОМ
ДОСТАВИТИ:
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

- На основу члана 48. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08 и 23/12) и члана 17. Одлуке о буџету
града Зрењанина за 2013. годину (''Службени
лист града Зрењанина'', број 34/12), Градско веће
града Зрењанина, дана 18.02.2013. године,
доноси
ПРОГРАМ
Расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно,
пољопривредног објекта у државној својини
за 2013. годину
I. Овим Програмом врши се расподела
средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно,
пољопривредног објекта у државној својини за
2013. годину.
II. Средства од давањау закуп
пољопривредног
земљишта,
односно,
пољопривредног објекта у државној својини,
предвиђена су Одлуком о буџету града
Зрењанина за 2013. годину, раздео 3 – Градска
управа, Функција 421 - пољопривреда; позиције
– 88, 89, 90, 91, финансирање радова на заштити
уређивању и коришћењу пољопривредног
земљишта,
III. Средства из тачке II овог Програма
расподељују се на следећи начин:
1.)
позиција
–
88,
економска
класифијација 424 – специјализоване услуге,
средства у износу од 150.000.000,00 динара,
распоређују се на следећи начин:
- За спровођење комасације на територији
града
Зрењанина,
до
износа
од
100.000.000,00 динара;
- За услуге обележавање парцела државног
земљишта, до износа од 5.000.000,00
динара;
- За услуге у области добровољног
груписања парцела, до износа од
5.000.000,00 динара;
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- За услуге у области побољшања квалитета
обрадивог пољопривредног земљишта, до
износа од 5.000.000,00 динара;
- За потребе мелиорације пољопривредног
земљишта, ливада и пашњака, до износа од
10.000.000,00 динара;
- За потребе претварања необрадивог у
обрадиво земљиште, до износа од
5.000.000,00 динара;
- За услуге биолошке рекултивације
пољопривредног земљишта, до износа од
4.000.000,00 динара;
- За потребе предузимања противерозионих
мера на пољопривредном земљишту, до
износа од 4.000.000,00 динара;
- За услуге контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта, до износа од
4.000.000,00 динара;
- За услуге утврђивања постојања опасних и
штетних материја у пољопривредном
земљишту, до износа од 3.000.000,00
динара;
- За студијско – истраживачке радове, до
износа од 3.000.000,00 динара и
- За остале специјализоване услуге, до
износа од 2.000.000,00 динара.
2.)
позиција
–
89,
економска
класификација 425 – текуће поправке и
одржавање, средства у износу од 129.500.000,00
динара, распоређују се
- За изградњу и одржавање канала за
одводњавање
и
наводњавање
на
територији града Зрењанина, до износа од
53.000.000,00 динара;
- За изградњу, уређење и одржавање
атарских путева на територији града
Зрењанина, до износа од 71.000.000,00
динара и
- За
уређење
објеката
противградне
заштите, до износа од 5.500.000,00 динара.
3.)
позиција
–
90,
економска
класификација 426 - материјал, средства у
износу од 10.000.000,00 динара, распоређују се
- За подизање ветрозаштитних појасева у
атарима
насељених
места
града
Зрењанина, до износа од 10.000.000,00
динара.
4.)
позиција
–
91,
економска
класификација 512 – машине и опрема,
средстава у износу од 5.500.000,00 динара,
распоређују се
- За опремање службе за противградну
заштиту, до износа од 1.000.000,00 динара;
- За опремање пољочуварске службе, до
износа од 4.000.000,00 динара и
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- За опремање канцеларије за израду
годишњег програма, до износа од
500.000,00 динара.
ПРОГРАМ ДОСТАВИТИ:
- Одељењу за финансије и
- Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-32-3-1/13-III
Дана: 18.02.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак, с.р.
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На основу члана 137. Закона о рударству
и геолошким истраживањима
(''Службени
гласник РС'', број 88/11), члана 48. и члана 108.
став 3. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08 и 23/12), и
члана 17. Одлуке о буџету града Зрењанина за
2013. годину ( '' Службени лист града
Зрењанина'', број 34/12), Градско веће града
Зрењанина је на седници одржаној дана
18.02.2013. године донело следећи
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ Програм мера за
унапређење услова живота на територији града
Зрењанина у 2013. години.
2. Саставни део овог закључка је
Програм мера за унапређење услова живота на
територији града Зрењанина у 2013. години.
3. Закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
4. ЗАКЉУЧАК СА ПРОГРАМОМ
ДОСТАВИТИ:
− Покрајинском секретаријату за енергетику
и минералне сировине, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр. 14,
− Одељењу за финансије и
− Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОКВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-32-4/13-III
Дана: 18.02.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак, с.р.
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- На основу члана 137. Закона о
рударству
и
геолошким
истраживањима
(''Службени гласник РС'', број 88/11) члан 48.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08 и 23/12) и члана 17.
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013.
годину (''Службени лист града Зрењанина'', број
34/12) и Градско веће града Зрењанина, дана
18.02.2013. године, доноси
ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА У 2013. ГОДИНИ
I. Овим програмом врши се расподела
средстава остварених од накнаде за коришћење
минералних сировина на територији града
Зрењанина у 2013. години, а у циљу унапређења
услова живота на територији града Зрењанина.
II. Расходи
који се извршавају из
накнаде за коришћење минералних сировина
предвиђени су Одлуком о буџету града
Зрењанина за 2013. годину, Раздео – 3, Градска
управа, Функционална класификација 430 –
Гориво и енергија, Позиција 79, 80, 81 и 82, Раходи који се извршавају из Накнаде од
експлоатације минералних сировина, и то у
укупном износу од 210.000.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. овог програма
распоређују се на следећи начин:
1).
Позиција
–
79,
Економска
класификација 424 – Расходи који се извршавају
из Накнаде од експлоатације минералних
сировина – Специјализоване услуге, до износа
од 10.000.000,00 динара за следеће намене:
- санирање дивљих депонија у насељеним
местима као и на територији града где се
врши експлоатација нафте, до износа од
7.000.000,00 динара и
- обнову биљног и животињског света у
насељеним местима или на територији
града где ће се вршити екслоатација нафте
(озелењавање,
обнова
животињског
фонда), до износа од 3.000.000,00 динара;
2).
Позиција
–
80,
Економска
класификација 425 – Расходи који се извршавају
из Накнаде од експлоатације
минералних
сировина – Текуће поправке и одржавање, до
износа од 35.000.000,00 динара, за следеће
намене:
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- реконструкција пешачких стаза до износа
од 20.000.000,00 динара;
- текуће поправке и одржавање зграде, до
износа од 15.000.000,00 динара;
3).
Позиција
–
81,
Економска
класификација 451 – Расходи који се извршавају
из Накнаде од експлоатације минералних
сировина – Капиталне субвенције јавним
нефинансјским предузећима, до износа од
90.000.000,00 динара, за следеће намене:
− изградња инфраструктурних објеката у
циљу унапређења услова живота, на
територији града Зрењанина, до износа од
90.000.000,00 динара.
4).
Позиција
–
82,
Економска
класификација 511 – Расходи који се извршавају
из Накнаде од екслоатације минералних
сировина – Зграде и грађевински објекти, до
износа од 75.000.000,00 динара, за следеће
намене:
- изградња канализационе мреже, до износа
од 25.000.000,00 динара;
- изградња пешачких стаза, до износа од
5.000.000,00 динара;
- асфалтирање улица, до износа од
35.000.000,00 динара;
- изградња инфраструктурних објеката у
циљу унапређења услова живота у
наљењеним местима где се врши
експлоатација нафте, до износа од
10.000.000,00 динара.
IV. ПРОГРАМ ДОСТАВИТИ:
− Покрајинском секретаријату за енергетику
и минералне сировине, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупинова бр. 14;
− Одељењу за финансије и
− Архиви.
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