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На основу члана 31. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је

На основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС''
бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука
УС и 98/13 – Одлука УС), члана 29., 30. и 32.
Закона о легализацији објекта (''Службени
гласник РС'' бр. 95/13) и члана 31. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о накнади за
коришћење
грађевинског
земљишта
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр.
1/92, и ''Службени лист општине Зрењанин'' бр.
1/92, 4/93, 11/93, 11/93, 2/94, 6/96, 7/96, 6/99 и
6/07).
Истовремено престају да важе Мерила за
вредновање
просторних
погодности
грађевинског
земљишта
за
становање
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр.
5/92) и Упутство за примену и спровођење
Одлуке о накнади за коришћење грађевинског
земљишта
у
општини
Зрењанин
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр.
5/92)
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-2/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
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 – испр., 1/11, 9/11, 14/11 и 19/11)
члан 29 мења се и гласи:
''Члан 29.
Власнику
бесправно
изграђеног
породичног стамбеног објекта или стана у
стамбеној згради који изградњом или куповином
трајно решава своје стамбено питање и ако он
или чланови његовог породичног домаћинства
немају другу непокретност за становање, ако је
власник породичног стамбног објекта инвалид,
самохрани родитељ или корисник социјалне
помоћи, накнада за уређење грађевинског
земљишта умањује се за 50%.
Породичним домаћинством у смислу
става 1 овог члана сматрају се лица која са
власником објекта изграђеног без грађевинске
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дозволе односно одобрења за изградњу, живе у
заједничком домаћинству (брачни друг или лице
које са власником објекта живи у ванбрачној
заједници, деца рођена у браку или ван брака,
усвојена или пасторчад и друга лица која је
власник објекта или његов брачни друг дужан да
по закону издржава, а која са њим станују у
истом стану односно породичној стамбеној
згради).
Накнада за уређење грађевинског
земљишта власницима на изграђеним објектима
без грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу, у поступку легализације, умањује се
уколико је за исти објекат – парцелу опремање
грађевинског земљишта извршено сопственим
средствима
или
средствима
месног
самодоприноса, сразмерно учешћу тих средстава
у опремању.
Као докази за остваривање права на
умањење из става 1 овог члана користе се:
- за податке о члановима породичног
домаћинства – пред судом или органом
управе оверена изјава два сведока о броју
чланова породичног домаћинства,
- за податке да се трајно решава стамбено
питање, односно да се не поседује друга
непокретност за становање – уверење
Републичког геодетског завода за сваког
члана породичног домаћинства,
- за податке о статусу инвалида – решење о
утврђивању иналидности,
- за податке о статусу самохраног родитења –
судска пресуда или извод из матичне књиге
рођених и
- за податке о статусу корисника социјалне
помоћи – решење Центра за социјални рад.
Право на умањење накнаде за опремање
грађевинског земљишта по основу става 3. овог
члана утврђује се на основу веродостојне
потврде месне заједнице на чијој територији се
налази објекат који се легализује.
Члан 2.
У члану 30. став 2. се брише.
Члан 3.
Члан 31. се брише.
Члан 4.
Досадашњи члан 31а., постаје члан 31.
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Члан 31б. се брише.
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: 06-15-3/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
15
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. тачка 5.
и члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћен текст и 37/13) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 18.02.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13 и 98/13) и Просторним планом града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 11/11) приступа се изради ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА (у даљем тексту: Измена и допуна
Плана).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Измена и
допуна Плана дефинише се назив документа, део
обухвата Плана који се мења, садржина и рок
израде планског документа, начин финансирања
израде измена и допуна Плана, неприступање
изради стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду измена
и допуна Плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
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Члан 3.
Измена и допуна Плана односи на
територију града Зрењанина, а тиче се
планирања пута од Регионалне депоније до
јужног крака Обилазнице, преиспитивање
правила уређења и грађења у делу мобилне
телефоније којим ће се прецизније дефинисати
услови и принципи грађења објеката мобилне
телефоније, затим, преиспитивање правила
грађења за објекте обновљивих извора енергије,
за зону кућа за одмор и за насељена места за која
план садржи шематски приказ уређења. Уколико
се у току израде Измена и допуна Плана буде
дошло до нових сазнања могуће је још неке
услове из плана изменити или допунити,
уколико су то мање измене које немају значајне
утицаје на животну средину.
Члан 4.
С обзиром да се наведене измене и
допуне Плана односе на мање измене планског
документа, за које у складу са Законом и на
основу мишљења Комисије за планове није
обавезна израда и стручна контрола концепта
плана, овом Одлуком одређује се да се одмах
приступа изради Нацрта плана.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Измена и допуна
Плана обезбедиће се из буџета Града Зрењанина,
са могућношћу суфинансирања од стране
Министарства.
Рок за израду Измена и допуна Плана је
3 (три) месеца по добијању услова од надлежних
органа, организација и јавних предузећа и
одговарајућих подлога и доношења ове Одлуке
од стране Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Решењем Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
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управе града Зрењанина бр. 501-258/13-IV-05-01
од 24.12.2013. године одлучено је да се не
израђује Стратешка процена утицаја Измена и
допуна Просторног плана града Зрењанина на
животну средину, а на основу претходно
прибављеног мишљења од Одсека за заштиту и
унапређивање животне средине број: 501-259/13IV-05-06 од 24.12.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Просторног плана града
Зрењанина на животну средину, бр. 501-258/13IV-05-01 од 24.12.2013. године, којe се заједно са
овом Одлуком објављује у "Службеном листу
града Зрењанина".
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-4/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
- На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 24.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За Измену и допуну Просторног плана
града Зрењанина не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
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Члан 2.

Члан 4.

Измена и допуна Просторног плана града
Зрењанина (у даљем тексту: Измена и допуна
Плана) се односи на територију града
Зрењанина, а тиче се планирања пута од
Регионалне
депоније
до
јужног
крака
Обилазнице, преиспитивање правила уређења и
грађења у делу мобилне телефоније којим ће се
прецизније дефинисати услови и принципи
грађења објеката мобилне телефоније, затим,
преиспитивање правила грађења за објекте
обновљивих извора енергије, за зону кућа за
одмор и за насељена места за која план садржи
шематски приказ уређења. Уколико се у току
израде Измена и допуна Плана буде дошло до
нових сазнања могуће је још неке услове из
плана изменити или допунити, уколико су то
мање измене које немају значајне утицаје на
животну средину.

На основу претходно наведеног основни
циљеви заштите животне средине утврђени у
Стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана града Зрењанина биће
задржани, а предложене измене ће позитивно
утицати на животну средину, тако да није
потребно приступити изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана.
Члан 5.

Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-258/13-IV-05-01
Дана: 24.12.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
16
На основу члана 20., 21., 23., 25., 26., 27.,
28., 29., 30. и 31. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06,
47/11, 93/12 и 99/13), члана 31. став 1. тачка 7. и
члана 75. став 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст и 37/13), члана 66. став 5.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11,
14/11, 3/12, 32/12 и 21/13) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 18.02.2014.
године, утврдила је

За Измену и допуну Плана се не
приступа изради стратешке процене утицаја на
животну средину, а критеријуми и разлози се
заснивају на следећем:
Основни циљ израде Измене и допуне
Плана је планирање пута од Регионалне
депоније до јужног крака Обилазнице. Ово
планско решење ће повољно утицати и на
промену свих параметара животне средине у
уквиру свих урбаних простора, што ће за
резултат дати бољи квалитет животне средине.
Негативна страна овог решења је заузимање
пољопривредног земљишта, a обзиром да је то
углавном неплодно пољопривредно земљиште,
ово је занемарљиво у односу на позитиван
утицај које ово решење доноси.
У Извештају о стратешкој процени
утицаја Просторног плана града Зрењанина на
животну средину дата је оцена стања, услови и
конкретне мере за њихово смањење или потпуно
уклањање. Процењен је могући утицај
планираних решења у Просторном плану на
животну средину како у фази реализације Плана,
тако и по коначној имплементацији Плана,
дефинисане су планске мере заштите које ће
ниво загађења довести на ниво дефинисан
законском регулативом.
Обзиром да планиране измене и допуне
немају могућност значајних утицаја на животну
средину, израда Измена и допуна Просторног
плана града Зрењанина не подлеже обавези
израде извештаја о стратешкој процени утицаја
на животну средину.

Ово Решење је саставни део Одлуке о
изради Измена и допуна Просторног плана града
Зрењанина.
Члан 6.
Ово Решење се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
"МУЖЉА" ЗРЕЊАНИН ЗА ПЕРИОД ОД
01.04.2014. ГОДИНЕ ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице "Мужља" Зрењанин
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за период од 01.04.2014. године до 31.04.2019.
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 новцу, у
укупном износу од 80.000.000,00 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
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.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- Суфинансирање нових инвестиција..................
..................................60 % од уплаћеног износа.
- Суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина .........
..................................25 % од уплаћеног износа.
- Суфинансирање друштвеног живота месне
заједнице ................15 % од уплаћеног износа.
Члан 5.
Основни програм самодоприноса је:
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Планирана средства .......................48.000.000,00
2.Суфинансирање комуналних радова и
одржавања јавних објеката и површина
- одржавања јавних зграда - објеката, набавке
опреме и њихове адаптације,
- одржавања јавних зелених површина, дечјих
игралишта и уређења и улепшавања месне
заједнице,
- санирања дивљих депонија смећа,
- поправки пољских путева и оштећења
асфалтног пута у риту,
- поравке и доградње система канала за одвод
кишнице из насеља и
- подсешивања грања које угрожавају водове.
Планирана средства за одржавање јавних
објеката .............................................20.000.000,00
3. Суфинансирање одржавања друштвеног
живота месне заједнице
суфинансирање у покривању трошкова
програма
и
делатности
цивилних
организација и удружења,
суфинансирање трошкова информисања
грађана (новине, радио, телевизија),
донације
институцијама
и
верским
заједницама на територији месне заједнице,
донацијске помоћи угроженим грађанима,
групацијама и врхунским спортистима,
сарадње са побратимљеним градовима у
окружењу.
Планирана
средства
за
финансирање
друштвене делатности ....................12.000.000,00
Члан 6.

-

-

-

-

1. Суфинансирање нових инвестиција:
суфинансирање
трошкова
изградње
бициклистичке стазе на главној улици,
суфинансирање
пресвлачења
коловоза
завршним асфалтним слојем и изградње у
још неасфалтираним улицама,
суфинансирање изградње паркинг места
поред главног пута,
суфинансирање набавке материјала за
изградњу неизграђених тротоара и поправки
постојећих,
суфинансирање завршетка радова на
исушивању баре и формирање парка иза
старог млина,
набавка
материјала
за
изградњу
неизграђених тротоара,
суфинансирање
формирања
пијачног
простора и
суфинансирање
израде
техничке
документације
пројеката
који
би
подспешили развој месне заједнице.

Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице "Мужља" Зрењанин, као и
грађани који немају пребивалиште на подручју
Месне заједнице "Мужља" Зрењанин, 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, приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
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на зараде из радног односа
2%
на приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
5%
на приходе од самосталне делатности
2%
на пензије уз потписану изјаву о
добровољном
уплаћивању
месног
самодоприноса
2%
Члан 9.

Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште и изборно
право на подручју Месне заједнице ''Мужља''
Зрењанин, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Мужља'' Зрењанин, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.
Од обавезе плаћања самодоприноса
ослобођена су примања и имовина који су
законом изузети од опорезивања.
Члан 10.
Обрачун наплата самодоприноса врши се у
складу са законом.
Члан 11.
Средства самодоприноса су приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на жиро
рачун број 840 - 711181843-57.
Члан 12.
Савет
Месне
заједнице
"Мужља"
Зрењанин дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне
контроле целисходности
трошења средстава самодоприноса.
Члан 13.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина - Одељење за финансије.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом.
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прекинути даљу наплату, о томе ће известити
уплатиоце и са њима ће 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.
Овај Предлог Одлуке објавиће се у
"Службеном листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-5/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. и члана 23.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12
и 99/13), члана 10. став 2. и члана 12. Закона o
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, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12 и 21/13),
члана 31. став 1. тачка 7. и члана 75. став 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - прећишћен текст и 37/13)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
"МУЖЉА" ЗРЕЊАНИН РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 0Д
01.04.2014. ГОДИНЕ ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ

Члан 14.
Члан 1.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодопримоса, Савет Месне
заједнице "Мужља" Зрењанин ће својом одлуком

Поводом иницијативе Савета Месне
заједнице ''Мужља'' Зрењанин са седнице
одржане 21.01.2014. године, уз претходно
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изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
''Мужља'' Зрењанин, расписује се референдум на
територији Месне заједнице ''Мужља'' Зрењанин
на којем ће се грађани изјаснити о иницијативи
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Мужља'' Зрењанин.
Члан 2.
На
референдуму
ће
се
грађани
изјашњавати о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Мужља'' Зрењанин за период од 01.04.2014.
године до 31.03.2019. 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
изборно право и пребивалиште на подручју на
коме се прикупљају средства, 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 претходног става.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице "Мужља" Зрењанин
за период од 01.04.2014. године до 31.03.2019.
године, одржаће се 15., 16, 21., 22. и 23. марта
2014. године на гласачким местима која ће бити
отворена 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
еферендум.
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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: 06-15-6/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 25. став 1. тачка 6.
подтачка 4. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр. и 108/13), члана 6. тачка 11. и члана 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 - усклађени дин. изн.),
члана 31. тачка 3. и члана 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА
ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ГРАДСКА
УПРАВА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за услуге које
врши Градска управа (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/10, 15/10-испр, 5/11, 11/11,
14/11, 6/12, 17/13 и 37/13), у члану 10. после
алинеје 11. додаје се алинеја 12. која гласи:
''- избегла, интерно расељена лица и
повратници из земаља Европске уније по
Споразуму о реадмисији, у својству изабраних
корисника у пројектима у којима је град
Зрењанин једна страна потписница пројекта и то
за издавање информације о локацији, локацијске
дозволе за изградњу, односно доградњу и
грађевинске дозволе''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

18. фебруар 2014. год.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-7/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 11. став 5. Закона о
комуналној полицији (''Службени гласник
Републике Србије'', број 51/09), члана 31. тачка
49. и члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст и 37/13), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 18.02.2014.
године донела је
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада
комуналне полиције града Зрењанина за 2014.
годину број 352-2/14-6-IV-06-01 од 15. јануара
2014. године, који је усвојило Градско веће града
Зрењанина на седници одржаној дана 13.02.2014.
године и који је допуњен на седници Скупштине
града Зрењанина одржаној дана 18.02.2014.
године.
II. Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-9/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
20
На основу члана 27. став 3. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/12), чл. 31. и 107. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст и 37/13) и члана 55а.
став 3. Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 –
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној 18.02.2014. године донела
је

Страна 26

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
I
У Решењу о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за именовање
директора јавних предузећа број: 06-104-23/13-I
од 19.06.2013. године (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/13), у тачки IV, код редног
броја 5, додаје се алинеја и гласи:
- ПРЕДРАГ БОКИЋ, дипломирани
економиста, Јавно предузеће ''Резервати природе
Зрењанина'' Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-14/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
21
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст и 37/13) и члана 50.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина број 26/13 –
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 18.02.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
СВЕТЛАНА
ЂАЈИЋ,
одборник,
разрешава се дужности члана Савета за
унапређење положаја особа са инвалидитетом,
на лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

Страна 27

Број 6

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-15/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
22
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст и 37/13) и члана 50.
став 3. Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина број 26/13 –
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 18.02.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
ДАНИЈЕЛА
ТУБИН,
инг.
инф.
технологије - мастер именује се за члана Савета
за унапређење положаја особа са инвалидитетом.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-16/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
23
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН

18. фебруар 2014. год.
I

ТОМИСЛАВУ КОСТИЋУ, пензионер,
престаје мандат члана Надзорног одбора Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин, услед
смрти именованог.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-17/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
24
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13),
члана 17. Одлуке о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 11/03 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
БРАНКО
ВИДРИЋ,
дипломирани
правник именује се за члана Надзорног одбора
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.
II
Мандат Видрић Бранку, траје до истека
мандата Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин, именованог
20.09.2013. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-170-29/13-I (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 29/13).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

18. фебруар 2014. год.

Број 6

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-18/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
25
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 26/13 – пречишћен текст и 37/13)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' ЗРЕЊАНИН

Страна 28

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' ЗРЕЊАНИН
I
НАТАША
ЈОВИЧИН,
наставник
разредне наставе, именује се за члана Школског
одбора Основне школе ''Јован Јовановић Змај''
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Наташи Јовичин, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Јован
Јовановић Змај'' Зрењанин, који је именован
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-68-46/10-I (''Службени лист
града Зрењанин'', бр. 9/10).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

I
ДУШАН
ЖИВКОВ,
дипломирани
инжењер пољопривреде, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе ''Јован
Јовановић Змај'' Зрењанин, као представник
родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-19/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
26
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 26/13 – пречишћен текст и 37/13)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-20/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
27
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанин, број 26/13 –
пречишћен текст и 37/13) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО''
АРАДАЦ
I
ДР СОЊА КАЛУЂЕРОВИЋ, физиотерапеут разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Братство''

Страна 29

Број 6

Службени лист града Зрењанина

Арадац, као представник родитеља, на лични
захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-21/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
28
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 26/13 – пречишћен текст и 37/13)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО''
АРАДАЦ

18. фебруар 2014. год.

Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
29
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина,
број 26/13 – пречишћен текст и 37/13),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА'' ЕЛЕМИР ТАРАШ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Светозар
Марковић Тоза'' Елемир – Тараш:

-

представници родитеља
ВЕСНА ЖИВКОВ, трговац и
ДУШИЦА АНТИЋ, лекар опште праксе.

I

II

ДЕЈАН
РАКИЋ,
руководилац
пољопривредним машинама, именује се за члана
Школског одбора Основне школе ''Братство''
Арадац, као представник родитеља.

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

II
Мандат Дејану Ракићу, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе
''Братство'' Арадац, који је именован 14.06.2010.
године, Решењем Скупштине града Зрењанина,
број: 06-68-56/10-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: 06-15-22/14-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-23/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
30
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина, број 26/13 – пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је

18. фебруар 2014. год.

Број 6

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА'' ЕЛЕМИР ТАРАШ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Основне школе ''Светозар Марковић
Тоза'' Елемир – Тараш:
-

представници родитеља
ЗЛАТА МЕСЕЛЏИЈА, средња стручна
спрема и
СУЗАНА СУЗИЋ, текстилни техничар.
II

Мандат Злати Меселџији и Сузани Сузић
траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе ''Светозар Марковић Тоза''
Елемир – Тараш, који је именован 14.06.2010.
године, Решењем Скупштине града Зрењанина,
број: 06-68-62/10-I (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 9/10).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-24/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
31
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 26/13 – пречишћен текст и 37/13)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН

Страна 30
I

ЛАСЛО ШТАЈЕР, доктор медицине,
специјалиста патолошке анатомије, разрешава се
дужности члана Школског одбора Медицинске
школе Зрењанин, као представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-25/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
32
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 26/13 – пречишћен текст и 37/13)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
БРАНИСЛАВ НЕПЕРГАЋА, рендген
техничар, именује се за члана Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, као представник
родитеља.
II
Мандат Браниславу Непергаћи, траје до
истека мандата Школског одбора Медицинске
школе Зрењанин, који је именован 14.06.2010.
године, Решењем Скупштине града Зрењанина,
број: 06-68-78/10-I (''Службени лист града
Зрењанин'', бр. 9/10).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Страна 31

Број 6

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-26/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
33
На основу члана 35. и 36. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/12), члана 19. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 9/13) и члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
НЕДЕЉКУ ГОЛУШИНУ, новинару,
престаје мандат вршиоца дужности директора
ЈП ''Радио Зрењанин'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-27/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
34
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/12), члана 18. став 5. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 9/13) и члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
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Зрењанина'' бр. 26/13 – пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН СТАРЧЕВИЋ, дипл.инг. за
развој машинства, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-28/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
35
На основу члана 31. став 1. тачка 9а. и
члана
107.
став
1.
Статута
града
Зрењанина(„Службени лист града Зрењанина“,
бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13), члана 9. став
2. Одлуке о преузимању вршења оснивачких
права
над
Историјским
архивом
Зрењанин(„Службени лист града Зрењанина“,
бр. 32/12) и члана 17. став 2. Статута
Историјског архива Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
НАДА БОРОШ, професор историје,
разрешава се дужности директора Историјског
архива Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у „Службеном листу
града Зрењанина“.
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Број 6

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-29/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
36
На основу члана 11. Одлуке о
преузимању вршења оснивачких права над
Историјским архивом Зрењанин(„Службени
лист града Зрењанина“, бр. 32/12) и члана 14.
Статута
Историјског
архива
Зрењанин,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
ЗРЕЊАНИН
I
РУЖИЦА ЦВЕТИЋ, дипл. правник,
именује се за вршиоца дужности директора
Историјског архива Зрењанин.
II
Решење објавити у „Службеном листу
града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-30/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
37
На основу члана 13. став 2. Закона o
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 75. став 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 –
пречишћен текст и 37/13), члана 66. став 5.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11,
14/11, 3/12, 32/12 и 21/13) Скупштина града
Зрењанина на
седници
одржаној
дана
18.02.2014. године, донeла је

Страна 32

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''МУЖЉА'' ЗРЕЊАНИН ЗА ПЕРИОД ОД
01.04.2014. ГОДИНЕ ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Именује се Kомисија за спровођење
Референдума за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Мужља'' Зрењанин за период од 01.04.2014.
године до 31.03.2019. 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 ''Мужља'' Зрењанин именују се:
- Халаи Золтан - председник (ЈМБГ
1912952850078) ул. Курунци Илеш бр. 11/б,
- Стојко Јожеф - заменик председника (ЈМБГ
3003975850048) ул. Барток Бела бр. 45,
- Добо Јожеф - члан (ЈМБГ 0509954850021)
ул. Ослобођења бр. 29,
- Ковач
Ласло - заменик члана (ЈМБГ
0112956850048) ул. Савска бр. 7,
- Шереш Теодора - члан
(ЈМБГ
1305986855024) ул. Танчић Михаљ бр. 11 и
- Фаркаш Александар - заменик члана (ЈМБГ
0705976850037) ул.Хуњади Јаноша бр. 12.
Задатак комисије је да у складу са
Одлуком о
расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Мужља'' Зрењанин
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 4.
Извештај о спроведеном референдуму
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и
народној иницијативи (''Службени гласник РС'',
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору

Страна 33

Број 6

Службени лист града Зрењанина

народних посланика (''Службени гласник РС'',
бр. 35/00 и 18/04).
Члан 5.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-31/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
38
На основу члана 39. Закона о јавним
предузећима("Службени гласник РС", бр. 119/12
и 116/13-аутентично тумачење), члана 20.
Одлуке о промени оснивачког акта јавног
комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Зрењанин("Службени лист града Зрењанина",
бр. 9/13) и члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града
Зрењанина("Службени
лист
града
Зрењанина", бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
I
БОЈАН ПУТИЋ, дипл. инг. машинства,
разрешава се дужности директора јавног
комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Зрењанин.
II
Решење је коначно даном доношења.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина"
Образложење
Одредбом члана 39. Закона о јавним
предузећима("Службени гласник РС", бр. 119/12
и 116/13-аутентично тумачење) и члана 20.
Одлуке о промени оснивачког акта јавног
комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Зрењанин("Службени лист града Зрењанина",
бр. 9/13), прописано је да орган надлежан за
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именовање директора јавног предузећа, може
разрешити директора пре истека периода на који
је именован.
Одредбом члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина("Службени лист града
Зрењанина", бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13),
прописано је да Скупштина града Зрењанина,
именује и разрешава директоре јавних
предузећа.
Чланом
37.
Закона
о
јавним
предузећима("Службени гласник РС", бр. 119/12
и 116/13-аутентично тумачење), прописано је да
предлог за разрешење директора може поднети
надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор јавног комуналног
предузећа "Водовод и канализација" Зрењанин,
на седници одржаној дана 18.02.2014. године,
једногласно је утврдио предлог за разрешење
директора Бојана Путића, који је образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Предлог је достављен Скупштини града
Зрењанина.
Комисија за персонална питања је
разматрала предлог, установила да је у складу са
Законом, утврдила предлог Решења и доставила
га Скупштини града на разматрање и усвајање.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бојан Путић, Булевар Вељка Влаховића бр.
37/17, Зрењанин
2. ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
3. А р х и в и
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-32/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
39
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/12), члана 18. став 5. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 9/13) и члана 31. став
1. тачка 9. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'' бр. 26/13 – пречишћен
текст и 37/13), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 18.02.2014. године,
донела је
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Број 6

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН ТАЈДИЋ, дипл.инг. за развој –
машинске струке, именује се за вршиоца
дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-33/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
40
На основу члана 31. став 1. тачка 22. и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћен текст и 37/13) и члана 3. Одлуке о
проглашењу 2014. годином Михајла Идворског
Пупина (''Службени лист града Зрењанина'', број
34/13) Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИНЕ
МИХАЈЛА ИДВОРСКОГ ПУПИНА
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор
за предузимање активности за обележавање
године Михајла Идворског Пупина (у даљем
тексту: Одбор).
II. Одбор има 16 чланова.
У Одбор се именују:
1. Мр Иван Бошњак, Градоначелник града
Зрењанина,
2. Радован Булајић, председник Скупштине
града Зрењанина,
3. Проф. др. Милан Павловић, декан ТФ
"Михајло Пупин", Зрењанин,
4. Стеван Капунац, директор Музеја Пупина,
Идвор,
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5. Милан Божић, председник Извршног одбора
Фонда "Младен Селак",
6. Драгиша Матић, оснивач Завичајног
комплекса Михајло Идворски Пупин,
7. Станиша Бањанин, начелник Школске
управе Зрењанин,
8. Милан Радаковић, директор Зрењанинске
гимназије,
9. Др Матилда Лазић, директор Високе
техничке школе струковних студија,
Зрењанин,
10. Видак Вуковић, директор Народног музеја
Зрењанин,
11. Ружица Цветић, в.д. директора Историјског
архива Зрењанин,
12. Тибор Хеслењи, директор Радне јединице
Поште Србије у Зрењанину,
13. Дарко Каран, директор Телеком Србија –
извршна јединица у Зрењанину,
14. Горан Маринковић, директор Културног
центра Зрењанин,
15. Милан Ковачевић, директор Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин
16. Милорад Ранчић, Друштво инжењера и
техничара Зрењанина.
III. Задатак Одбора је предузимање свих
активности везаних за спровођење програма и
манифестација којима ће се обележити година
Михајла Идворског Пупина.
IV. Одбор може образовати радно тело за
обављање
појединих
послова,
а
ради
остваривања задатака Одбора.
V. Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-34/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
41
На основу члана 29. став 1. Закона о
привредним друштвима (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 36/11 и 99/11), члана 32.
тачка 19. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07), члана 31. тачка 19. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст и
37/13), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, донела је
следеће
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РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на захтев
Оснивачког одбора фудбалског клуба у
Зрењанину, да у називу фудбалског клуба
употребљава име града Зрењанина, тако да оно
гласи: ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''РАДНИЧКИ
ЗРЕЊАНИН''.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-15-35/14-I
Дана: 18.02.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
42
На основу члана 85. став 2. и 3. Закона о
буџетском систему (,,Службени гласник РС,,бр
54/09, 73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013 ) и члана 45. став 1
тачка 7. Статута града Зрењанина (,, Службени
лист града Зрењанина 26/13 –пречишћен текст и
37/13) Градоначелник града Зрењанина дана
03.02.2014. године донео је:
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Службе за буџетску
инспекцију (,, Службени лист града Зрењанина,,
бр:17/2011) после члана 7. додају се чл: 7а, 7б, 7в
и 7г који гласе:
,,Члан 7а.
Послови контроле, у складу са овом
Одлуком, обављају се по Програму рада Службе
за буџетску инспекцију (у даљем тексту
Програм) који доноси Градоначелник, на
предлог шефа Службе.
Члан 7б.
У складу са Програмом из члана 7а. ове
одлуке, шеф Службе доноси План рада Службе
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буџетске инспекције за текућу годину (у даљем
тексту: План рада).
На основу Плана рада и налога за контролу
коју издаје шеф Службе, буџетски инспектори
обављају послове контроле.
Налогом из става 2 одређује се буџетски
инспектор који ће обавити контролу, орган или
организација код које ће се обавити контрола ,
предмет контроле, рок контроле, као и друга
питања од значаја за обављање контроле.
Уколико шеф Службе обавља послове
контроле , налог за контролу потписује један од
буџетских инспектора.
Члан 7в.
Изузетно од члана 7а и 7б ове одлуке
послови контроле могу да се врше и независно
од Програма и Плана рада по писменом захтеву
Градоначелника као ванредне контроле.
Члан 7г.
Буџетски
инспектор
у
поступку
контроле својство службеног лица доказује
службеном легитимацијом, која је одштампана
уз Уредбу о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције ( ,, Службени гласник РС,,
бр: 10/2004 и 84/2007) на обрасцу LBI.,,
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
,, Члан 8.
Административне и техничке послове за
потребе Службе обавља Одељење за финансије
Градске управе града Зрењанина и друге
организационе јединице у Градској управи града
Зрењанина.,,
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу града
Зрењанина.,,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 016-23/14-II
ДАНА:03.02.2014.године
ЗРЕЊАНИН
Трг Слободе бр:10
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Иван Бошњак, с.р.
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