СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXI

ЗРЕЊАНИН

29. НОВЕМБАР 2013.
−

265
На основу члана 6. и 7а и члана 38б
Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36.
Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“,
број 47/2013) и члана 31. тачка 6. Статута града
Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“,
број 26/2013-пречишћен текст), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
29.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И
НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

БРОЈ: 34

за територију насељених места односно
њихових грађевинских и ванграђевинских
реона: ЧЕТВРТА ЗОНА и ПЕТА ЗОНА.

ПРВА зона је најопремљенија зона у
граду Зрењанину према критеријумима из става
3. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у
списку зона који је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за финансије Градске управе.
Члан 4.
Oва Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина",
а
примењује
се
од
01.01.2014.године.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне и
најопремљенија зона на територији града
Зрењанина, за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
Територију града Зрењанина чине 22
насељена места, односно подручја катастарских
општина које улазе у њен састав.
Територију насељеног места Зрењанин
чине подручја две катастарске општине (к.о.
Зрењанин I и к.о. Зрењанин III) и подељена је
на три урбанистичке зоне.
На територији града Зрењанина одређује
се пет (5) зона у зависности од комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној
повезаности
са
централним деловима
града Зрењанина,
односно са радним зонама и другим садржајима
у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су:
− у оквиру грађевинског и ванграђевинског
реона насељеног места Зрењанин: ПРВА
ЗОНА, ДРУГА ЗОНА и ТРЕЋА ЗОНА;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-1/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
СПИСАК ЗОНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ПРВА ЗОНА обухвата насељено место
Зрењанин и то следеће улице:
− Трг Слободе,
− Трг Доктора Зорана Ђинђића,
− Краља Александра I Карађорђевића,
− Житни трг,
− Суботићева,
− Булевар Ослобођења,
− Војводе Бојовића,
− Бригадира Ристића,
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

Вука Караџића,
Гимназијска,
Др Емила Гаврила (од Немањине до
Булевара Mилутина Миланковића),
Јеврејска,
Краља Петра Првог,
Народног фронта,
Немањина,
Обала пионира,
Пупинова,
Сарајлијина,
Светозара Марковића,
Светосавска,
Скерлићева,
Слободана Бурсаћа,
Бегејски ред ( од броја 1 до броја 49)
Гундулићева,
Ђорђа Стратимировића,
Ђуре Ђаковића,
Змај Јовина,
Јована Поповића,
Кеј другог октобра,
Народне омладине,
Раде Кончара,
Симина,
Скадарска,
Стевице Јовановића,
Тамишка,
Царице Милице,
Шајкашка,
Савезничка,
Петефијева,
Мирослава Тирше,
Обала Соње Маринковић,
Обилићева ( до Булевара Mилутина
Миланковића),
Деветог јануара,
Иве Андрића,
Косте Абрашевића,
Булевар Вељка Влаховића,
Здравка Челара,
Ивана Горана Ковачића,
Пап Павла,
Стражиловска (од Деветог јануара до ул.
Багљаш),
Димитрија Туцовића,
Гоце Делчева (од Деветог јануара до
Двадесетог октобра),
Хероја Пинкија,
Милана Станивуковића (од Деветог
јануара до ул. Војислава Илића),
Новосадска,
Јунака Милана Тепића,
Војислава Илића,
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Железничка (од Веселина Маслеше до
Надвожњака),
Насеље Бригадира Ристића,
Веселина Маслеше,
Седмог јула,
Штросмајерова,
Дунавска,
Жарка Зрењанина (од Бригадира Ристића
до Македонске),
Македонска,
Бранка Радичевића,
Јована Рајића,
Солунска,
Николе Тесле,
Орлова,
Сремског фронта,
Доктора Јована Цвијића,
Иве Лоле Рибара,
Цара Лазара (до ул. Манастирске),
Његошева,
Тодора Манојловића,
Манастирска,
Цара Душана (од Бул. Милутина
Миланковића до Манастирске),
Таковска (од Бул. Милутина Миланковића
до Манастирске),
Партизанска,
Париске комуне,
Карађорђев трг,
Љубљанска,
Словачка,
Др Емила Гаврила (од Бул. Ослобођења до
Др Зорана Каменковића),
Доктора Зорана Каменковића,
Даничићева,
Симе Матавуља,
Олге Убавић,
Милоша Великог,
Руварчева,
Милетићева (од Николе Пашића до
Балканске),
Ђурђа Смедеревца (од Николе Пашића до
Балканске),
Чарнојевићева (од Николе Пашића до
Балканске),
Книћанинова (од Николе Пашића до
Балканске),
Николе Пашића,
Балканска,
Франкопанова,
Коче Коларов,
Саве Текелије,
Доктора Корнела Радуловића,
Ђуре Јакшића,
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

Бегејски ред (од броја 53 до броја 63),
Тоше Јовановића,
Југ Богдана,
Нушићева,
Марка Орешковића,
Доситеја Обрадовића,
Павла Аршинова,
Колубарска,
Косовска,
Бранковачка,
Руже Шулман,
Четвртог јула,
Ивана Милутиновића,
Стевана Мокрањца,
Саве Ковачевића,
Доктора Александра Белића,
Подгоричка,
Загребачка,
Доктора Лазе Костића (од Доситеја
Обрадовића до пруге Кикинда – Панчево),
Панчевачка (од Колубарске до пруге
Кикинда – Панчево),
Константина Данила,
Иве Војновића,
Уроша Предића,
Пере Добриновића,
Травничка,
Београдска
(од
Бирчанинове
до
Травничке),
Кратка,
Валдецова,
Горичка,
Сплитска,
Охридска,
Јадранска,
Дубровачка,
Космајска,
Цара Јована Ненада,
Истарска,
Хиландарска,
Александра Аце Шајбера,
Дарка Нишавића;
Мајора Гавриловића,
Доктора Јована Крстића,
Миливоја Тошкова,
Богдана Теодосина (од Бул. В.Влаховића
до Ј.М.Тепића),
Двадесетог октобра,
Меше Селимовића.

ДРУГА ЗОНА обухвата насељено
Зрењанин и то следеће улице:
− Пут за Нови Сад,
− Лазе Лазаревића,

место
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Страна 628

Доктора Ђорђа Јовановића,
Јужно-Банатског одреда,
Дванаесте војвођанске бригаде,
Филипа Филиповића,
Седам секретара СКОЈ-а,
Благоја Паровића,
Богдана Теодосина (од Ј.М.Тепића
Мошоринске),
Мите Ђорђевића,
Жабаљска,
Ивана Аћина,
Шерфези Ђуре,
Поучки Десанчића,
Лазе Никина,
Растка Петровића,
Мошоринска,
Здравка Челара,
Косте Рацина,
Пушкинова,
Војводе Вука,
Стражиловска
(од
Новосадске
Мошоринске),
Војислава Илића (од Стражиловске до
Ј.Томића),
Анђе Ранковић,
Томе Роксандића,
Милана Ракића,
Јаше Томића,
Доктора Младена Стојановића,
Милована Глишића,
Паје Јовановића,
Славка Родића,
Златиборска,
Сурдучка,
Фрушкогорска,
Панонска,
Косте Трифковића,
Милана Станивуковића (од броја 27
краја и од броја 26 до краја),
Доктора Тихомира Остојића,
Доктора Васе Савића,
Болничка,
Прилепски ред,
Србобранска,
Тителска,
Виноградска,
Потиска,
Фрање Клуза,
Тителски средњи ред,
Сремчева,
Цветна,
Стеријина,
Војводе Путника,
Рајка Ракочевића,

до

до
ул.

до
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

Кочићева,
Војводе Мишића,
Војводе Степе,
Клисурска,
Милешевска,
Лабудова,
Перлеска,
Алексе Шантића,
Барска (део између ул. Фрање Клуза и
Прилепског реда),
Пожешка,
Торђанска,
Камничка,
Вардарска,
Панчевачка (од пруге до Вардарске),
Јована Трајковића,
Пере Добриновића ( део од Лазе Костића
до Панчевачке),
Травничка (од пруге до базена),
Јована Трајковића,
Петра Драпшина,
Шећеранска,
Фабрика станица (од надвожњака до
Херцеговачке),
Херцеговачка,
Царинска (од Фабрике станице до
Херцеговачке),
Наде
Димић
(од
надвожњака до
Херцеговачке),
Раде Трнића (од надвожњака до
Херцеговачке),
Милентија Поповића (од Херцеговачке до
Београдске),
Барањска (од Херцеговачке до Београдске),
Клајнова (од Херцеговачке до Београдске),
Сремска (од Херцеговачке до Београдске),
Бачка (од Херцеговачке до Београдске),
Банатска (од Београдске до Принципове),
Принципова,
Томићева,
Бирчанинова,
Книћанинова (од Балканске до Томићеве),
Чарнојевићева (од Балканске до Томићеве),
Ђурђа Смедеревца (од Балканске до
Томићеве),
Милетићева
(од
Балканске
до
Принципове),
Кумановска,
Вишњићева,
Рељина,
Вукашинова,
Марка Краљевића,
Далматинска,
Апатинска,

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

29. новембар 2013. год.

Мите Милованова,
Петровачка,
Шекспирова,
Видаковићева,
Топличина,
Чонтикарска,
Синђелићева,
Призренска,
Боре Станковића,
Ваљевска,
Лозничка,
Стрелишна,
Спасоја Стајића,
Јесењинова,
Недељка Барнића,
Шестог маја,
Шабачка,
Ђурђевска,
Каћанска,
Сарајевска,
Првомајска (од Цара Душана до Шестог
маја),
Гробљанска,
Нишка,
Ресавска,
Љубе Грујића,
Љубинке Вуков,
Авалска,
Велимира Стојина,
Башаидска (од Босанске до Ресавске
улице),
Воје Танкосића,
Меленачка (од Босанске до Воје
Танкосића),
Зеленгорска,
Босанска,
Моришка,
Личка,
Жарка Зрењанина ( од Милоша Црњанског
до Веселина Маслеше),
Милоша Црњанског,
Капетана Коче,
Косте Туркуља,
Стевана Христића,
Бошка Мијатова,
Чаки Јожефа,
Жарка Миланкова,
Елемирски друм,
Боре Микина,
Војвођанска,
Мишарска,
Калваријска,
Славујска,
Осмог марта,

29. новембар 2013. год.
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

Бошка Бухе,
Елемирски ред,
Железничка (од Веселина Маслеше до
Студеничке),
Церска,
Приштинска,
Кикиндска,
Студеничка,
Вељка Петровића,
Стевана Алексића,
Јанка Веселиновића,
Доктора Лазе Мијатова,
Слободана Пенезића,
Лава Толстоја,
Данила Киша,
Ивана Тургењева,
Душана Васиљева,
Јосипа Маринковића,
Васе Пелагића,
Доктора Васе Стајића,
Гоце Делчева (од Деветог јануара до Јанка
Веселиновића),
Достојевског.

ТРЕЋА ЗОНА обухвата насељено место
Зрењанин и то следеће улице:
- Повртларска,
- Баштенска,
- Игманска,
- Доктора Тихомира Остојића (од Фрање
Клуза до депоније),
- Скопска,
- Ади Ендреа,
- Барска,
- Бранка Сурле,
- Жепчанска,
- Зрињи Миклоша,
- Јожеф Атиле,
- Кањишка,
- Кесег Лазара,
- Киш Ернеа
- Киш Ференца,
- Козарачка,
- Корвит Ото,
- Которска,
- Кошут Лајоша,
- Кун Беле,
- Курунци Илеша,
- Ловћенска,
- Мадач Имреа – непарна страна,
- Мађарске комуне,
- Макарска,
- Моравска,
- Мункачи Михаља,
- Ослобођења,
- Петефи бригаде,

-

Победа,
Ревес Антала,
Ријечка,
Савска,
Салаш,
Серво Михаља,
Сивери Јаноша,
Сомборска,
Суботичка,
Сунчана,
Танчић Михаља,
Тимошка,
Тот Иштвана,
Триглавска,
Фејеш Кларе,
Хуњади Јаноша,
Девет Југовића,
Деветог Маја,
Дрварска,
Ивана Мажуранића,
Илинденска,
Исидора Бајића,
Јована Дучића,
Крајишка,
Мадач Имреа – парна страна,
Мала улица,
Мариборска,
Матије Гупца,
Доктора Михајла Предића,
Младости,
Мостарска,
Петра Мећаве,
Радноти Миклоша,
Ратка Павловића,
Ровињска,
Руђер Бошковића,
Селеши Барбаре,
Тетовска,
Шафарикова,
Велебитска,
Вереб Золтана,
Винодолска,
Врбаски ред,
Вршачка,
Деги Јожефа,
Динарска,
Дожа Ђерђа,
Доњи ред,
Дрварска,
Дринска,
Дурмиторска,
Ђердапска,
Алибунарски ред,
Арањи Јаноша,
Барток Беле,
Белоцркванска,
Бечејска,

Страна 630
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Бледска,
Болманска,
Бохињска,
Братства и јединства,
Браће Фогароши,
Скробарска,
Панчевачка (до улице Шећеранске са
стране ИПОК-а и до Београдског пута),
Фабрика станица,
Херцеговачка,
Оповачка,
Миленка Бојовића,
Зелено поље,
Кајмакчаланска,
Драгице Правице,
Едуарда Ерија,
Царинска (од Херцеговачке до пруге),
Наде Димић (од Херцеговачке до пруге),
Раде Трнића (од Херцеговачке до пруге),
Омладинских бригада,
Багремова,
Петра Ковалића,
Тринаесте Војвођанске бригаде,
Милентија Поповића (од Херцеговачке до
пруге),
Уљарска,
Олге Петров,
Барањска
(од
Херцеговачке
до
Лазаревачког друма),
Лазаревачки друм,
Ловачка,
Владимира Роловића,
Шумадијска,
Пере Сегединца,
Сремска
(од
Херцеговачке
до
Лазаревачког друма),
Црногорска,
Јосифа
Панчића
(део
између
Херцеговачке и Шумадијске),
Хајдук Вељка,
Бачка (од Херцеговачке до Аугуста
Цесарца),
Радоја Домановића,
Ивана Мештровића,
Петра Прерадовића,
Аугуста Цесарца,
Мирослава Антића,
Стевана Јаковљевића,
Мирослава Крлеже,
Банатска
(од
Принципове
до
Лазаревачког друма),
Темишварски друм први ред,
Темишварски друм другог реда,
Први ред иза Млекаре,
Темишварски друм (од Уљарске до
Фабрике тепиха).
Балзакова,

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

29. новембар 2013. год.
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ванграђевински
реон
насељеног
места
Зрењанин односно подручја к.о. Зрењанин I и
к.о. Зрењанин III која нису обухваћена I и II
зоном.
ЧЕТВРТА ЗОНА
обухвата територију
насељених
места
односно
подручја
катастарских општина која улазе у састав тих
насељених
места
(грађевински
и
ванграђевински реон): Арадац, Ботош, Елемир,
Ечка, Клек, Лазарево (МЗ «Лазарево» и МЗ
«Лазарево-Златица»)
Лукићево,
Меленци,
Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Чента.
ПЕТА ЗОНА обухвата територију насељених
места односно подручја катастарских општина
која улазе у састав тих насељених места
(грађевински
и
ванграђевински
реон):
Банатски Деспотовац, Бело Блато, Јанков Мост,
Книћанин, Лукино село, Тараш, Томашевац,
Фаркаждин.

24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана
36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“,
број 47/2013) и члана 31. тачка 3.Статута града
Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“,
број 26/2013-пречишћен текст), Скупштина
града Зрењанинa, на седници одржаној дана
29.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза
на имовину на права на непокретностима на
територији града Зрењанина.
Члан 2.
1)
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На основу члана 8. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012),
члана 11. и 38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
На пореску основицу
1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
4) преко 50.000.000 динара
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2)
3)

Стопе пореза на имовину износе:
на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге –
0,40%;
на права на земљишту обвезника који не
води пословне књиге – 0,30 %;
на права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге:

Плаћа се на име пореза
0,30 %
Порез из подтачке 1) + 0,60 % на износ преко
10.000.000 динара
Порез из подтачке 2) + 1,00 % на износ преко
25.000.000 динара
Порез из подтачке 3) + 2,00 % на износ преко
50.000.000 динара

Члан 3.

Члан 6.

Утврђивање, контрола и наплата пореза
на имовину врши се у складу са Законом о
порезима на имовину.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу града
Зрењанина, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о висини стопе пореза на
имовину („Службени лист града Зрењанина“,
број 11/11).
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за финансије Градске управе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-2/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

267
На основу члана 5. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и
47/2013) и члана 31. тачка 6. Статута града
Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“,
број 26/2013-пречишћен текст), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
29.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопе
амортизације за коју се умањује вредност
непокретности, осим земљишта, која чини
основицу за утврђивање пореза на имовину
обвезника који не води пословне књиге, на
непокретностима, осим земљишта, које се
налазе на територији града Зрењанина.

29. новембар 2013. год.

20. и члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 26/13пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 29.11.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 28/12 и 29/12-испр. и ''Службени гласник
РС'', број 35/13-одлука УС) у члану 15. став 1.
после речи: ''Град'' додају се зарез и речи: ''и то
за: област унапређења односа Градске управе са
покрајинским и републичким органима и
реализацију заједничких пројеката Града,
Покрајине и Републике, област унапређења
буџетског пословања и односа Градске управе са
јавним предузећима и установама, област
унапређења пословног амбијента и односа са
инвеститорима и област локалног друштвеноекономског развоја''.

Члан 2.

Члан 2.

Стопа амортизације из члана 1. ове
одлуке износи 0,80% годишње, применом
пропорционалне методе, а највише до 40,00%.

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

Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-4/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. тачка 49. и члана
107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 26/13 пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 29.11.2013. године
донела је следећу

О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за финансије Градске управе.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу града
Зрењанина, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-3/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 59. став 1. и члана 66.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 31. став 1. тачка

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ 2014. ГОДИНОМ
МИХАЈЛА ИДВОРСКОГ ПУПИНА
Члан 1.
Година 2014. проглашава се годином
Михајла Идворског Пупина.

29. новембар 2013. год.
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Члан 2.

РЕШЕЊЕ

Град Зрењанин ће годину Михајла
Идворског Пупина обележити низом пригодних
програма и манифестација који ће се одвијати
током читаве 2014. године.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
предузећа ''Резервати природе Зрењанина''
Зрењанин, који је донео Надзорни одбор овог
предузећа дана 15.11.2013. године под бројем:
02/2013.
2. Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Члан 3.
Скупштина града Зрењанина образоваће
Организациони
одбор
за
предузимање
активности везаних за спровођење програма и
манифестација којим ће се обележити година
Михајла Идворског Пупина.
Органи Града, као и јавна предузећа и
установе чији је Град оснивач, усагласиће своје
активности у 2014. години са активностима
Организационог одбора из става 1. овог члана.
Члан 4.
Скупштина града Зрењанина упутиће
препоруку Влади Републике Србије да се нови
мост Земун – Борча назове по Михајлу
Идворском Пупину.
Члан 5.
Средства за спровођење ове одлуке
обезбедиће се у буџету града Зрењанина.
Члан 6.
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: 06-200-5/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 23. Одлуке о оснивању
Јавног
предузећа
''Резервати
природе
Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 29/13), члана 31. тачка 9а и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 26/13 пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина
дана 29.11.2013. године, донела следеће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-6/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
- На основу члана 18. став 1. тачка 8)
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 119/12) и члана 31. став 1.
тачка 8) Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин („Сл.
лист
града
Зрењанина“
број
29/13),
Надзорниодбор Јавног предузећа „Резервати
природе Зрењанина“, Зрењанин, на седници
одржаној дана 15.11.2013. године, донео је
СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће „Резервати природе
Зрењанина“ Зрењанин, основано је Одлуком о
оснивању Јавног предузећа „Резервати природе
Зрењанина“
Зрењанин,
број06-170-3/13-Iод
20.09.2013. године, која је објављена у
"Службеном листу града Зрењанина" број 29/13.
Јавно предузеће „Резервати природе
Зрењанина“ Зрењанин
(у даљем тексту:
Предузеће) основано је у циљу трајног
обављања делатности обнове, заштите и
унапређења заштићених природних добара на
територији града Зрењанина, као добара од
општег интереса.
Члан 2.
Оснивач Предузећа је град Зрењанин (у
даљем тексту: Оснивач).
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Члан 3.
Овим Статутом уређују сепитања која се
односе на: пословно име и седиште Предузећа,
печат, штамбиљ, заштитни знак и логотип;
претежну делатност
и друге
послове
Предузећа; унутрашњу организацију; имовину
Предузећа; планирање рада и развоја; податке о
висини уписаног основног капитала; органе
Предузећа - именовање, разрешење и делокруг,
права, обавезе и одговорности органа
Предузећа;
заступање
Предузећа;
начин
статусних промена Предузећа; чување аката и
докумената; дужности чувања пословне тајне;
право на информисање; остваривање права,
обавеза и одговорности запослених у Предузећу;
заштиту животне и радне средине; опште акте и
начин њиховог доношења, измене Статута и
друга питања од значаја за рад и пословање
Предузећа.
II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ,
ШТАМБИЉ, ЗАШТИТНИ ЗНАК И
ЛОГОТИП ПРЕДУЗЕЋА
Пословно име и седиште
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печата који гласи:Јавно предузеће „Резервати
природе Зрењанина“а по доњем ободу гласи:
Зрењанин
Текст печата исписује се на српском
језику, ћириличним писмом и на мађарском,
словачком и румунском језику и писму.
Предузеће има мали печат округлог
облика пречника 28 mmи садржи следећи текст
по горњем ободу: ЈП „Резервати природе
Зрењанина“, на српском језику, ћириличним
писмом. По доњем ободу, налази се текст:
Зрењанин, на српском језику, ћириличним
писмом.
Штамбиљ Предузећа за завођење
докумената је правоугаоног облика, димензија
60 х 30 mm и садржи водоравно исписан текст
пословног
имена
и
седишта
Предузећа,штампаним словима ћириличним
писмом, са местом за број и датум.Штамбиљ
Предузећа за пријем поште је правоугаоног
облика, димензија 60 х 30 mm и садржи
водоравно исписан текст пословног имена и
седишта
Предузећа,штампаним
словима
ћириличним писмом, са местом за број, датум и
прилог.
Члан 6.

Члан 4.
Предузеће послује под пословним
именом: Јавно предузеће „Резервати природе
Зрењанина“ Зрењанин.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈП
РПЗ Зрењанин.
Пословно име на мађарском језику је:
„Nagybecskereki
Természetvédelmi
Rezervátumok” Kőzvállalat Nagybecskerek.
Пословно име на словачком језику је:
Verejný podnik “Prírodné rezervácie Zreňaninu”
Zreňanin.
Пословно име на румунском језику је:
ÎntreprindereaPublică
"RezervaţiilenaturaleZrenianin"Zrenianin.
Седиште Предузећа је у Зрењанину, у
улици Краља Александра бр. 43.
Одлуку о промени пословног имена и
седишта Предузећа, доноси Надзорни одбор
Предузећа уз сагласност Оснивача.
Печат, штамбиљ, заштитни знак и логотип
Члан 5.
Предузеће има два печата и два
штамбиља.
Печат Предузећа је округлог облика,
пречника 60mm са текстом о пословном имену и
седишту Предузећа исписаном по горњем ободу

Број печата и штамбиља, њихова
евиденција, задужења, употреба, чување и
уништавање регулишу се посебним актом
директора.
Запослени који рукује печатом и
штамбиљом задужује се уз потпис и лично је
одговоран за њихову употребу и чување.
Печат и штамбиљ се чувају после
употребе закључани.
Члан 7.
Предузеће има свој заштитни знак са
обележјима
који
симболизују
делатност
Предузећа.
Заштитни знак представља стилизовану
сиву чапљу у барској трсци.
Изнад заштитног знака је логотип
Предузећа исписан црном бојом штампаним
словима ћириличним писмом пуног пословног
имена
Предузећа. Испод заштитног знака
налази се назив града.
Употреба пословног имена и других
података у документима
Члан 8.
Пословна писма и други документи
Предузећа укључујући и оне у електронској
форми који су упућени трећим лицима садрже:
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пословно име и правну форму Предузећа,
седиште, јавни рачун код Управе за трезор,
матични број и порески идентификациони број.
Ближу садржину, облик, изглед и начин
коришћења типских образаца пословних писама
и других докумената из става 1. овог члана,
уређују се актом који доноси директор
Предузећа.
Трајање Предузећа и одговорност
Члан 9.
Предузеће је основано на неодређено
време.
Предузеће стиче својство правног лица
регистрацијом у складу са законом којим се
уређује поступак регистрације привредних
субјеката.
Предузеће одговара за своје обавезе
целокупном својом имовином коју чине ствари,
права и новчана средства у складу са законом,
Статутом и другим актима града Зрењанина.
III ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ И ДРУГИ
ПОСЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 10.
Предузеће у складу са надлежностима
Скупштине Града Зрењанина, као претежну
делатност обавља:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких
вртова
и
заштита
природних
вредности
Поред претежне делатности, предузеће
обавља и следеће делатности:
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних
издања
7490 Остале стручне, научне и техничке
делатности
Предузеће може, поред делатности и
послова за чије је обављање основано, да
обавља и друге
послове
уз сагласност
Оснивача.
О промени претежне делатности
и
послова Предузећа одлучује Надзорни одбор,
уз сагласност Оснивача.
IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Страна 636

организацији и систематизацији послова, који
доноси директорПредузећа, у складу са овим
Статутом, одлуком Оснивача и законом.
V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Предузеће има своју имовину којом
управља и располаже у складу са законом,
Статутом града Зрењанина, овим Статутом и
уговором.
Имовину Предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности
и друга имовинска права која су пренета у
својину Предузећа укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће може за обављање делатности
од општег интереса користити средства у јавној
и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком Оснивача и посебним
уговором.
Предузеће не може да отуђи односно да
располаже
објектима
и
другим
непокретностима, постројењима и уређајима
веће вредности који су у функцији обављања
претежне делатности за коју је Предузеће
основано.
Непокретним стварима у јавној својини,
које су пренете у својину Предузећа у складу са
законом, Предузеће може располагати у складу
са законом и то: уз сагласност Оснивача за
прибављање непокретности веће вредности, за
чију набавку је у складу са законом потребно
претходно обавештење о намери да се спроведе
поступак јавне набаваке и за отуђење
непокретности чија је вредност већа од
вредности која је законом или другим прописом
утврђена као горња граница јавне набавке мале
вредности.
Предузеће може без
сагласности
Оснивача прибављати покретне ствари чија је
набавка предвиђена годишњим програмом
пословања и отуђивати покретне ствари мање
вредности.
VI ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
ПРЕДУЗЕЋА
Планови и програм

Члан 11.

Члан 13.

Предузеће послује као јединствена радна
целина.
Унутрашња организација Предузећа
уређује
се
посебним
Правилником
о

Унапређење рада и развоја Предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном
плану и годишњем програму рада и развоја.
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Плановима и програмом рада из става 1.
овог члана, утврђују се пословна политика и
развој Предузећа, одређују се непосредни задаци
и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Предузећа
морају се заснивати на законима којима се
уређује делатност и послови којима се бави
Предузеће.
Планови и програми Предузећа су:
- дугорочни и средњорочни план рада и
развоја Предузећа,
- годишњи
програм
пословања
са
финансијским планом и
- други посебни планови и програми
предвиђени Законом.
Планове рада и развоја и годишњи
програм пословања на предлог директора
доноси Надзорни одбор Предузећа, уз
сагласност Оснивача.
Годишњи програм пословања
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послове трговине, министарству надлежном за
послове
рада, министарству надлежном за
област у оквиру које је делатност за коју је
основано Предузеће.
Предузеће министарству надлежном за
послове финансија, на прописаном обрасцу
месечно доставља извештај
о роковима
измирења обавеза
према привредним
субјектима, утврђених законом којим се уређују
рокови
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама.
Оснивачу Предузеће подноси годишњи
извештај о
свом раду, односно квартални
извештај о степену реализације
програма
пословања.
Предузеће је дужно да у складу са
законом омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности
плаћања.
VII СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.

Члан 16.

За сваку календарску годину Предузеће
доноси годишњи програм пословања и доставља
га Оснивачу најкасније до 1. децембра текуће
године за наредну годину, на сагласност.
Програм се сматра донетим када на
њега сагласност да Оснивач.
Програм садржи нарочито: планиране
изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка, елементе за
целовито сагледавање политике цена услуга,
зараде и запошљавање у Предузећу који се
утврђују у складу са политиком пројектованог
раста зарада у јавном сектору, који утврђује
Влада за годину за коју се програм доноси,
критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске
активности,
пропаганду
и
репрезентацију,
као
и
критеријуме
за
одређивање накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора.

Основни капитал Предузећа, чини улог
у новцу у укупном износу од 50.000,00 динара
(педесетхиљада динара/00).

Извештаји о реализацији Програма и о
редовности плаћања у комерцијалним
трансакцијама
Члан 15.
Пословни резултат Предузећа утврђује
се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
Предузеће на прописаном обрасцу
доставља тромесечни извештај о реализацији
Програма и то: министарству надлежном за
послове финансија, министарству надлежном за

Члан 17.
Средства у јавној својини могу се улагати
у капитал Предузећа, у складу са законом и
актима Оснивача.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана Оснивач стиче уделе уПредузећу као
и права по основу тих удела.
Капитал у Предузећу, подељен на уделе,
уписује се у регистар.
Члан 18.
Предузеће послује у складу са законом
којим се уређује буџетски систем и индиректни
је корисник буџета.
Предузеће, у обављању делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
1. буџета града Зрењанина;
2. буџета Републике Србије и буџета
Аутономне Покрајине Војводине;
3. прилога, донација, поклона и помоћи и
4. других извора у складу са законом и другим
прописима.
Члан 19.
О повећању или смањењу основног
капитала Предузећа одлучује Оснивач у складу
са законом.
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Предузеће може, по истеку пословне
године, да изврши процену вредности имовине
и исту достави на сагласност Оснивачу.
VIII УПРАВЉАЊЕ У ПРЕДУЗЕЋУ

Страна 638

привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа;
7. да је држављанин Републике Србије.

Органи Предузећа

Члан 23.

Члан 20.

Председник Надзорног одбора сазива и
председава седницом Надзорног одбора,
предлаже дневни ред и одговоран је за вођење
записника са седнице Надзорног одбора.

Управљање у Предузећу организовано
је као једнодомно.
Органи Предузећа су:
1) надзорни одбор и
2) директор.
1. Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора и мандат
Члан 21.
Надзорни одбор Предузећа има три

Начин рада и одлучивања Надзорног одбора
Члан 24.
Надзорни одборради и одлучује на
седницама.
Надзорни одбор може пуноважно да
ради и одлучује ако је на седници присутна
већина од укупног броја чланова.
Надзорни одбор одлучује већином
гласова од укупног броја својих чланова.

члана.
Председника и два члана именује
Оснивач, на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним
законом.
Један члан Надзорног одбора именује се
из реда запослених.
На састанку на коме је присутна већина
од укупног броја запослених, већином гласова
присутних, предлаже се један представник из
реда запослених у Надзорни одбор.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 22.
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег
или другог степена односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године;
3. да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано јавно предузеће;
4. најмање
три
године
искуства
на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративног
управљања;
6. да није осуђивано на
условну или
безусловну казну за кривична дела против

Члан 25.
У хитним случајевима, када одлагање
доношења одређене одлуке не би било у
интересу Предузећа, Надзорни одбор може
доносити одлуку и без сазивања и одржавања
седнице (писмено, телефонски, електронском
поштом или на други сличан начин), ако се томе
не противи ниједан члан надзорног одбора.
Када наступи случај из става 1. овог
члана председник Надзорног одбора обавештава
чланове о неопходности потребе доношења
одлуке без сазивања седнице и упознаје их са
предлогом одлуке о којој треба да се изјасне.
Ако се ниједан члан Надзорног одбора
не противи доношењу одлуке на начин из става
1. овог члана иста се може сматрати донетом
када се за њу изјасни већина од укупног броја
чланова Надзорног одбора.
О гласању чланова Надзорног одбора, на
начин утврђен ставом 1. овог члана, сачињава се
протокол о гласању и донетој одлуци и исти се
доставља Надзорном одбору на првој наредној
седници, на усвајање.
Члан 26.
Начин рада и одлучивања на седницама
Надзорног одбора ближе се регулише
Пословником о раду.
Надзорни одбор
на првој седници
доноси Пословник о свом раду.
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Одговорност чланова Надзорног одбора
Члан 27.
Чланови Надзорног одбора одговарају
Предузећу, солидарно за штету коју му
проузрокују кршењем одредаба закона, овог
Статута и аката Оснивача.
Члан Надзорног одбора не сноси
одговорност из става 1. овог члана, уколико је
издвојио своје мишљење или гласао против.
Престанак мандата Надзорног одбора
Члан 28.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1. надзорни одбор не достави Оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
2. Оснивач не прихвати финансијски
извештај Предузећа;
3. пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају
постојања сумње да одговорно лице
Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним понашањем и на други
начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који
су именовани, уколико Предузеће не испуни
годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље учинка.
У случају разрешења председника или
члана Надзорног одбора пре истека периода на
који је именован, нови председник или члан
именује се до истека периода на који је
именован Надзорни одбор.
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избор новог председника и чланова Надзорног
одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 31.
Надзорни одбор:
1. доноси Статут, уз сагласност Оснивача;
2. доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
4. надзире рад директора;
5. утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
6. усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
7. успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске
извештаје
и
политику
управљања ризицима;
8. утврђује финансијске извештаје Предузећа
и доставља их Оснивачу ради давања
сагласности;
9. одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност Оснивача;
10. даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом,
Статутом и одлуком Оснивача;
11. закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
12. врши друге послове у складу са законом,
овим Статутом и прописима којима се
уређује правни положај јавних предузећа и
привредних друштава,
13. доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност
Оснивача.
Члан 32.

Члан 29.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног
одбора, односно именовања новог председника
или члана Надзорног одбора.
Члан 30.
Стручна служба Предузећа најкасније 30
дана пре истека мандата председнику и
члановима Надзорног одбора обавештава
Оснивача, о томе када истиче мандат
председнику и члановима Надзорног одбора,
како би се покренуо поступак за предлагање и

Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности
на директора или друго лице у Предузећу.
Члан 33.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује Оснивач, на основу извештаја о
степену реализације програма пословања
Предузећа.
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2. Директор Предузећа

Страна 640

Зарада директора

Члан 34.

Члан 36.

Директора Предузећа именује Оснивач,
на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора
Предузећа спроводи се на начин прописан
законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
За директора Предузећа именује се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има високо образовање стечено на
студијамадругог степена (магистар наука,
мастер академске студије), специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије или стечено одговарајуће
високо образовање на студијама првог
степена (основне академске или основне
струковне
студије),
односно
високо
образовање стечено у трајању од четири
године;
3. да има најмање три године радног искуства;
4. да није осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
5. да лицу није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је
претежна делатност Предузећа;
6. да је држављанин Републике Србије.
Директор Предузећа је јавни функционер
у смислу закона којим се регулише област
вршења јавних функција.
Директор Предузећа заснива радни
однос на одређено време.

Директор има право на зараду, а може
имати и право на стимулацију у случају када
Предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Оснивач.
Престанак мандата директора
Члан 37.
Мандат директора Предузећа престаје
истеком периода на који је именован, оставком
или разрешењем.
Оставку у писаној форми директор
Предузећа подноси Оснивачу.
Разрешење директора
Члан 38.
Предлог за разрешење директора
Оснивачу може поднети Надзорни одбор
Предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 39.

Надлежности директора

Законом који уређује правни положај
јавних предузећа, утврђени су случајеви због
којих Оснивач разрешава или због којих може
разрешити директора пре истека периода на који
је именован.

Члан 35.

Суспензија директора

Директор Предузећа:
1. представља и заступа Предузеће;
2. организује и руководи процесом рада у
Предузећу;
3. води пословање Предузећа;
4. одговара за законитост рада Предузећа;
5. предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке Надзорног одбора у
складу са Законом;
8. врши и друге послове одређене законом,
оснивачким актом и овим Статутом.

Члан 40.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности,
Оснивач
доноси
решење
о
суспензији.Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 41.
Оснивач именује вршиоца дужности
директора, у следећим случајевима:
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1. уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2. уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3. у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период до шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима,
Оснивач може донети одлуку о именивању
вршиоца дужности директора на још један
период до шест месеци.
Вршилац дужности директора има сва
права, обавезе и овлашћења директора.
IX ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће
заступа
и
представља
директор, без ограничења овлашћења.
Уговоре као и друге акте Предузећа, те
документацију у платном промету потписује
директор Предузећа.
Овлашћење за потписивање аката и
докумената директор може пренети писаним
пуномоћјем на запослене у оквиру послова и
задатака које обављају у одређеним областима
пословања у Предузећу.
Директор може, у складу са законом, а у
оквиру својих овлашћења, дати другом лицу
писмено пуномоћје за заступање Предузећа.
Директор, уз сагласност Надзорног
одбора, може дати и опозвати прокуру, у складу
са законом.
Члан 43.
Унутрашњи
надзор
пословања
Предузећа спроводиће се у складу са законом.
Спољни надзор пословања Предузећа
надлежни органи спроводиће у складу са
законом, а у оквиру надзора коришћења
буџетских средстава.
ЧУВАЊА

АКАТА

5. записнике са седница Надзорног одбора и
одлуке Надзорног одбора;
6. документа којима се доказује својина и друга
имовинска права Предузећа;
7. годишње извештаје о пословању Предузећа
и консолидоване извештаје;
8. закључене уговоре и
9. другу
документацију
у
складу
са
Правилником о канцеларијском и архивском
пословању Предузећа.
Предузеће је дужно да акте и документа
из става 1. овог члана чува у свом седишту у
складу са Правилником о канцеларијском и
архивском пословању Предузећа.
XI ДУЖНОСТ
ТАЈНЕ

ЧУВАЊА

ПОСЛОВНЕ

Члан 45.

Члан 42.

X
ОБАВЕЗА
ДОКУМЕНАТА
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И

Пословном
тајном
сматрају
се
материјали, подаци и исправе односно акти који
су законом и другим прописима или
нормативним актом, као и појединачним
одлукама и документима одговарајућих органа
Предузећа, проглашени пословном тајном.
Пословну
тајну
представља
документација и подаци чије би достављање и
саопштавање неовлашћеном лицу произвело
штетне последице на законито, благовремено и
ваљано
извршавање
послова
Предузећа
утврђених законом и статутом или би штетило
угледу и интересима Предузећа
Пословну тајну дужни су да чувају
чланови Надзорног одбора, директор и сви
запослени који на било који начин сазнају за
исправе или податке који се сматрају пословном
тајном.
Дужност чувања пословне тајне траје и
по престанку радног односа у Предузећу у
периоду од две године од дана престанка тог
својства.
Одавање пословне тајне представља тежу
повреду радне дужности.
Предузеће може поднети тужбу против
лица које повреди дужност чувања пословне
тајне, којом може тражити накнаду штете.
Подношење тужбе не искључује и не условљава
могућност отказа уговора о раду, у складу са
законом којим се уређују радни односи.

Члан 44.
Члан 46.
Предузеће чува следеће акте и
документа:
1. оснивачки акт;
2. решење о регистрацији оснивања Предузећа;
3. статут и све његове измене и допуне;
4. опште акте Предузећа;

Посебним општим актом Надзорног
одбора утврђује се документација и подаци који
представљају пословну тајну Предузећа.
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XII ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 47.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о програму
рада предузећа и реализацији програма, као и
другим чињеницама које могу бити од интереса
за јавност, а нарочито: о годишњим
финансијским извештајима, као и о мишљењу
овлашћеног ревизора на одређени извештај,
извештај о посебним или ванредним ревизијама,
о саставу Надзорног одбора, о имену директора,
о организационој структури Предузећа, као и о
начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени
годишњи програм пословања и тромесечне
извештаје о реализацији годишњег програма
пословања, ревидиране годишње финансијске
извештаје, као и мишљење овлашћеног ревизора
на те извештаје, састав и контакте надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна
за јавност, објављују на својој интернет
страници.
За јавност рада Предузећа одговоран је
директор.
Члан 48.
Доступност информација од јавног
значаја Предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног
приступа информацијама од јавног значаја.
XIII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 49.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
Правилником о раду Предузећа.
Правилник о раду Предузећа мора бити
сагласан са законом, општим колективним
уговором и другим прописима.
Запослени
у
Предузећу
могу
организовати синдикалну организацију у складу
са законом.
Обавештавање запослених врши се
путем огласне табле Предузећа, путем
електронске поште и на други начин доступан
свим запосленима.
Члан 50.
У Предузећу право на штрајк запослени
остварују у складу са законом којим се уређују
услови за организовање штрајка, Правилником о
раду и актима Оснивача о минимуму процеса
рада.
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За време трајања штрајка у Предузећу се
организује извршавање послова и задатака у
циљу обезбеђења вршења послова из делатности
Предузећа, сагласно општем акту о минимуму
процеса рада.
Запослени који обављају послове и
задатке из предходног става, дужни су да
извршавају налоге директора Предузећа.
О раду Предузећа и организацији
вршења послова за време штрајка, директор
Предузећа је дужан да упозна јавност.
Запослени који учествују у штрајку,
остварују права из радног односа сагласно
закону.
Члан 51.
За обављање појединих стручних
послова и консултантских услуга из своје
надлежности, Предузеће може ангажовати друга
правна и физичка лица, у складу са законом.
У случају када Предузеће поверава
обављање појединих стручних послова лицима
из става 1. овог члана, њихова међусобна права
и обавезе уређују се уговором.
XIV ЗАШТИТА
СРЕДИНЕ

ЖИВОТНЕ

И

РАДНЕ

Члан 52.
Запослени у Предузећу имају право и
дужност да обезбеђују услове за заштиту
животне и радне средине, да спречавају штетне
последице које доводе у опасност живот и
здравље запослених, као и других грађана.
Предузимање мера за заштиту животне и
радне средине у Предузећу саставни је део
укупних активности запослених, Надзорног
одбора и директора, а превасходно у сталном
унапређивању организације рада и отклањању
узрока који доводе до отежавања услова рада.
Надзорни одбор и директор Предузећа,
редовно ће информисати запослене и надлежне
органе о мерама, активностима и проблемима
који се јављају у вези са заштитом животне и
радне средине.
У складу са мерама из става 3. овог
члана,
Надзорни
одбор
Предузећа
ће
информисати и друге организације које се баве
овим питањима, како би се на том плану
остваривала сарадња у складу са законом.
XV ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 53.
Општи акти Предузећа су: Статут,
правилници, пословници и одлуке, којима се на
општи начин уређују одређена питања.
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Статут је основни општи акт Предузећа и
други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Општи акти се објављују истицањем на
огласну таблу Предузећа или у Службеном
листу града Зрењанина, о чему одлучује
доносилац акта и ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Из оправданих разлога општи акт може
ступити на снагу наредног дана од дана
објављивања, о чему одлучује доносилац акта.
Општи акти морају бити доступни свим
запосленима у Предузећу.
Општа акта Предузећа доноси Надзорни одбор,
осим оних за које је по закону или по овом
статуту, надлежан директор.
Општи акти Предузећа мењају се на начин и по
поступку по коме се и доносе.
Члан 54.
Статут Предузећа мења се одлуком
Надзорног одбора Предузећа, на коју сагласност
даје Оснивач.
Надзорни одбор Предузећа дужан је да
после сваке измене статута на коју је добио
сагласност Оснивача, утврди пречишћен текст
статута.
Свака измена Статута, као и његов
пречишћен текст после измене, региструје се у
складу са законом о регистрацији.
XVIПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Органи Предузећа ускладиће општа акта
са овим Статутом у року од 30 дана од дана
његовог ступања на снагу.
Члан 56.
Овај Статут, по добијању сагласности
Оснивача, објавиће се у «Службеном листу
града Зрењанина», а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН
Краља Александра 43
23000 Зрењанин
Број: 02/2013
Дана: 15.11.2013
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Предраг Бокић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 26/13пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној дана 29.11.2013. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин
број 233 која је донета на седници Управног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка-Зрењанин, одржаној дана 15.11.2013.
године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-7/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
272
На основу члана 31. став 1. тачка 22. и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 26/13 пречишћен текст) и члана 38. Одлуке о уређењу
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 22/13) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
29.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
И ПОСТАВЉАЊЕ СКУЛПТУРАЛНИХ
ДЕЛА
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за подизање
споменика и постављање скулптуралних дела (у
даљем тексту: Комисија).
II. Комисија има председника, заменика
председника и пет чланова.
У Комисију се именују:
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ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Мирко Крлић, новинар.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ:
Славиша Михаљица, одборник Скупштине града
Зрењанина.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Петар Попов, одборник Скупштине града
Зрењанина,
2. Роберт Сабо, одборник Скупштине града
Зрењанина,
3. Ивана Бошњак, професор српског језика,
4. Зоран Стојачић, дипл. инж. архитектуре,
5. Мр Душко Кирћански, ликовни уметникграфичар.
III. Задатак Комисије је утврђивање
годишњег
оквирног
програма
подизања
споменика и постављања скулптуралних дела,
достављање истог Градском већу ради давања
сагласности, утврђивање предлога одлуке о
подизању споменика, односно постављању
скулптуралног дела на територији града
Зрењанина, као и предузимање других
активности у складу са Одлуком о уређењу
града Зрењанина.
IV.
Мандат
председника,
заменика
председника и чланова Комисије траје четири
године, односно до истека мандата одборницима
Скупштине града.
V. Стручне и административне послове за
потребе Комисије обављаће Одељење за
друштвене делатности Градске управе у
сарадњи са Заводом за заштиту споменика
културе.
VI. Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-200-8/13-I
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 6. ст. 5, 6, 7. и 8. и члана
7а Закона о порезима на имовину (''Службени
гласник Републике Србије'', број 26/01,
''Службени
лист
Савезне
Републике
Југославије'', број 42/02 - Одлука СУС и
''Службени гласник Републике Србије'', бр.
80/02, 80/02 - др.закон, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - Одлука УС и 47/13),
члана 48. тачка 13. и члана 107. став 3. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' број 26/13 - пречишћен текст),
Градско веће града Зрењанина на седници
одржаној дана 29.11.2013. године, донело је
следеће
РЕШЕЊЕ
о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину на територији града Зрењанина и
одређивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности на
основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не воде
пословне књиге које се налазе у
најопремљенијој зони
I
Овим решењем утврђују се просечне
цене
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2014. годину на територији града Зрењанина
и одређују се просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности на основу којих је
за текућу годину утврђена основица пореза на
имовину за непокретности обвезника који не
воде пословне књиге, које се налазе у
најопремљенијој зони.
II
На
територији
града
Зрењанина
одређено је пет зона у зависности од комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној
повезаности
са
централним деловима града Зрењанина, односно
са радним зонама и другим садржајима у
насељу.
Прва
зона
је
најопремљенија зона.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности у динарима, за утврђивање
пореза на имовину за 2014.годину на територији
града Зрењанина износе:

Страна 645

Број 34

Службени лист града Зрењанина

Врсте
непокретности
1. Грађевинско
земљиште

ПРВА
ЗОНА
-

2.Пољопривредно
земљиште

-

3.Шумско
зeмљиште
4. Станови

29. новембар 2013. год.

ТРЕЋА
ЗОНА
1281,20

ЧЕТВРТА
ЗОНА
792,00

63,75

56,92

ПЕТА
ЗОНА
792,00
(просечна цена
граничне зоне)
51,04

-

ДРУГА
ЗОНА
1281,20
(просечна цена
граничне зоне)
63,75
(просечна цена
граничне зоне)
-

-

-

-

51602,00

44517,00

-

-

5. Куће за
становање

44269,00

39794,00

44517,00
(просечна цена
граничне зоне)
31891,00

23494,00

6.Пословне зграде и
други (надземни и
подземни)
грађевински објекти
који служе за
обављање
делатности
7. Гараже и гаражна
места

55031,00

39434,00
(просек просечних
цена две суседне
граничне зоне)

23837,00

23837,00
(просечна
цена
граничне
зоне)

23494,00
(просечна цена
граничне зоне)
-

13904,00

13904,00
(просечна цена
граничне зоне)

-

-

-

III
Просечна цена квадратног метра на основу којих је утврђена основица пореза на имовину за
2013. годину на права на непокретностима код пореског обвезника који не води пословне књиге, у
најопремљенијој зони, по врстама непокретности је:
Просечна цена по м2

Врсте непокретности
1. Грађевинско земљиште
2.Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4.Станови
5.Куће за становање
6.Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
7. Гараже и други објекти
IV
Ово решење примењује се почев од 1.
јануара 2014. године.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина'' и на сајту града Зрењанина
''www.zrenjanin.rs''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

14.937,00 дин./м2
0,00
0,00
78.211,00 дин./м2
78.211,00 дин./м2
78.892,00 дин./м2
18.566,24 дин./м2
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-209-1/13-III
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мр Иван Бошњак,с.р.

29. новембар 2013. год.
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На основу члана 7а и члана 38б Закона о
порезима на имовину (''Службени гласник
Републике Србије'', број 26/01, ''Службени лист
Савезне Републике Југославије'', број 42/02 Одлука СУС и ''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 80/02, 80/02 - др.закон, 135/04,
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - Одлука
УС и 47/13), члана 48. тачка 13. и члана 107.
став 3. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'' број 26/13 - пречишћен
текст), Градско веће града Зрењанина на
седници одржаној дана 29.11.2013. године,
донело је следеће
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ГРАДУ
ЗРЕЊАНИНУ
I
Овим
решењем
утврђују
се
коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
за непокретности обвезника који воде пословне
књиге, које се налазе на територији града
Зрењанина.
II
На територији града Зрењанина одређено
је пет зона за утврђивање пореза на имовину, од
чега се ПРВА, ДРУГА и ТРЕЋА ЗОНА односе на
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грађевински и ванграђевински реон насељеног
места Зрењанин, а ЧЕТВРТА и ПЕТА зона
обухватају територију насељених места, односно
њихов грађевински и ванграђевински реон.
Коефицијенти за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге у граду Зрењанину су следећи:
1) за ПРВУ зону
- 1,0 %
2) за ДРУГУ зону
- 0,8 %
3) за ТРЕЋУ зону
- 0,6 %
4) за ЧЕТВРТУ зону - 0,4 %
5) за ПЕТУ зону
- 0,3 %
III
Ово решење примењује се почев од 1.
јануара 2014. године.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и на сајту града
Зрењанина ''www.zrenjanin.rs''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-209-2/13-III
Дана: 29.11.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мр Иван Бошњак,с.р.
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