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На основу члана 48. Статута града
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”,
број: 26/13 - пречишћен текст, 37/13 и 11/14) и
члана 13. Одлуке o буџету града Зрењанина за
2014.
годину
(“Службени
лист
града
Зрењанина”, број 36/13 и 13/14) и Одлуке о
проглашењу ванредне ситуације на територији
Републике Србије (“Службени гласник РС”, број
52/14), Градско веће града Зрењанина је дана
19.05.2014. године донело следеће
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету града Зрењанина за 2014. годину
(“Службени лист града Зрењанина”, број 36/13 и
13/14), раздео 3 – Градско веће, функционална
класификација 110 – извршни и законодавни
органи, економска класификација 499000,
позиција 39 – средства резерве – стална резерва,
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу до
600.000,00 динара на име помоћи жртвама
поплава у Републици Србији, у околностима
проглашене ванредне ситуације на територији
Републике Србије.

Средства за намене из тачке I Решења
уплаћују се на подрачун за посебне намене
отворен код Управе за трезор, ''Помоћ жртвама
поплава у Републици Србији'', број 840-305074149
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за финансије.
Образложење
Чланом 70. Закона о буџетском систему
дефинисано је да се стална буџетска резерва
користи за финансирање расхода и издатака
локалне власти у отклањању последица
ванредних околности које могу да угрозе живот
и здравље људи или проузрокују штету већих
размера.
Сходно Одлуци о проглашењу ванредне
ситуације на територији Републике Србије, због
наступања елементарне непогоде - поплаве, од
дана 15. маја 2014. године, Град Зрењанин
опредељује из плана сталне буџетске резерве
средства хуманитарне помоћи за угрожене у
поплавама, у износу од 600.000,00 динара.
На подрачун ''Помоћ жртвама поплава у
Републици Србији'' отворен код Управе за
трезор, уплаћују се средства из претходног
става.
На основу наведеног предлаже се
Градском већу да донесе Решење као у
диспозитиву.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Одељењу за финансије и
- Архиви.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мр Иван Бошњак,с.р.
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На подрачун ''Помоћ жртвама поплава у
Републици Србији'' отворен код Управе за
трезор, уплаћују се средства из претходног става
и трансферишу на наменски рачун за помоћ
жртвама поплава отворен од стране Владе
Републике Србије.
ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Одељењу за финансије и
- Архиви.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мр Иван Бошњак,с.р.
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На основу члана 48. Статута града
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”,
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13 и 11/14) и
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на
територији Републике Србије (“Службени
гласник РС”, број 52/14), Градско веће града
Зрењанина је дана 19.05.2014. године донело
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Препоручује се органима града
Зрењанина, јавним предузећима и установама
основаним од стране Града Зрењанина, као и
другим корисницима јавних средстава на
територији града Зрењанина да издвоје средства
у висини једнодневне зараде запослених или у
другом износу, а са наменом ''Помоћ жртвама
поплава у Републици Србији''.
2. Средства из тачке 1. Закључка уплатити
на посебан наменски рачун ''Помоћ жртвама
поплава у Републици Србији'', отворен код
Управе за трезор, број 840-3050741-49
3. Прикупљена средства из тачке 1.
Закључка пренеће се на наменски рачун за
помоћ жртвама поплава отворен од стране Владе
Републике Србије.
4. О реализацији Закључка стараће се
Одељење за финансије.
Образложење
У складу са Одлуком о проглашењу
ванредне ситуације на територији Републике
Србије, због наступања елементарне непогоде поплаве, од дана 15. маја 2014. године, Град
Зрењанин
препоручује
oрганима
града
Зрењанина, јавним предузећима и установама
основаним од стране Града Зрењанина, као и
другим корисницима јавних средстава на
територији града Зрењанина да издвоје средства
у висини једнодневне зараде запослених или у
другом износу а са наменом ''Помоћ жртвама
поплава у Републици Србији''.

На основу члана 74. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), члана 19. став 1.,члана 20.став 3.и 4 и
члана 39. став 6 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 92 Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13 и 11/14) дана 20.05.2014. године
Градоначелник града Зрењанина доноси
РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИНО СЕЛО''
ЛУКИНО СЕЛО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
1. Расписујем изборе за Савет месне
заједнице ''Лукино Село'' Лукино Село на
територији града Зрењанина.
2. Избори ће се одржати 29. јуна 2014.
године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
3. Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од наредног дана од дана
расписивања избора.
4. Изборе за Савет М.З.спровести у
складу са одредбама 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) и актима месних заједница.
5. Грађани месне заједнице обавештавају
се о дану, времену и месту одржавања избора
најкасније 5 дана пре одржавања избора.
6. Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

20. мај 2014. год.
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7. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Месној заједници ''Лукино Село''
Лукино Село,
- Одсеку за месне заједнице, избеглице,
миграције и бирачки списак,
- Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
-Архиви
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