СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГОДИНА ХVI
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ЗРЕЊАНИН

На основу члана 47. Закона о јавним
приходима и јавним расходима (''Службени
гласник РС'', бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93,
45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04), на основу
члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 66/05, 85/06 и 86/06),
члана 18. и 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 33/04 и 135/04),
чланa 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/2005 –
пречишћен текст и 19/06), а у вези члана 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 09.10.2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2007.
ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Зрењанин за
2007. годину (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 6/07 и 10/07) у члану 1. износ:
''3.091.795.448''
замењује
се
износом:
''3.761.305.147''.
Члан 2.
У члану 2. износ: ''880.102.510'' замењује
се износом: ''924.305.884''.
Члан 3.
У члану 3. износ: ''1.316.202.427'' замењује
се износом: ''1.273.840.596''.
Члан 4.
У члану 4. ''Општи део приходи''
економска класификација 711111 – Порез на
зараде, износ: ''592.000.000'' замењује се износом:
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''620.000.000'', економска класификација 711121 –
Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном нето приходу,
износ: ''37.000.000'' замењује се износом:
''35.000.000'', економска класификација 711122 –
Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према паушално одређеном нето
приходу, износ: ''17.000.000'' замењује се износом:
''13.000.000'', економска класификација 711143 –
Порез на приходе од непокретности, износ:
''28.000.000'' замењује се износом: ''25.000.000'',
економска класификација 711145 – Порез на
приходе од давања у закуп покретних ствари,
износ: ''2.000.000'', замењује се износом:
''2.100.000'', економска класификација 711147 –
Порез на земљиште, износ: ''11.000.000'' замењује
се
износом:
''13.000.000'',
економска
класификација 711181 – Самодопринос према
зарадама запослених на територији општине,
износ: ''295.445.000'' замењује се износом:
''320.800.000'', економска класификација 711182 –
Самодопринос према зарадама запослених на
територији града, износ: ''1.000.000'' замењује се
износом: ''1.200.000'', економска класификација
711183
–
Самодопринос
из
прихода
земљорарадника, износ: ''1.600.000'' замењује се
износом: ''2.000.000'', економска класификација
711184 – Самодопринос из прихода лица која се
баве самосталном делатношћу, износ: ''22.500.000''
замењује се износом: ''24.700.000'', економска
класификација 711191 – Порез на друге приходе,
износ: ''119.000.000'' замењује се износом:
''110.000.000'', економска класификација 711193 –
Порез на приходе професионалних спортиста и
спортских стручњака, износ: ''2.000.000'' замењује
се износом: 1.300.000'', Укупно 711, износ:
''1.131.545.000''
замењује
се
износом:
''1.171.100.000''. Економска класификација 713121
– Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица, износ ''37.000.000''
замењује се износом: ''39.000.000'', економска
класификација 713122 - Порез на имовину (осим
на земљиште, акције и уделе) од правних лица,
износ: ''60.000.000'' замењује се износом:
''65.000.000'', економска класификација 713311 -
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Порез на наслеђе и поклон, износ: ''6.000.000''
замењује се износом: ''5.500.000'', економска
класификација 713421 – Порез на пренос
апсолутних права на непокретности, износ:
''87.000.000'' замењује се износом: ''90.000.000'',
економска класификација 713422 – Порез на
пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартијама од вредности,
износ: ''7.500.000''
замењује се износом: ''4.000.000'', економска
класификација 713611 – Порез на акције на име и
уделе, износ: ''50.000''
замењује се износом:
''30.000'', Укупно 713 износ: ''213.560.000''
замењује се износом: ''219.540.000''. Економска
класификација
714441
–
Средства
за
противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије
осигурања од пожара у општини на чијој се
територији налази осигурана имовина,
износ:
''800.000''
замењује се износом: ''1.000.000'',
економска класификација
714513 – Комунална
такса за држање мотрних, друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина, износ: ''37.000.000''
замењује се
износом: ''40.000.000'', економска класификација
714548 – Накнада за супстанце које оштећују
озонски омотач, износ: ''500.000'' замењује се
износом: ''700.000'', економска класификација
714549 – Накнада за емисије SO2, NO2,
прашкастих материја и произведени или
одложени отпад, износ: ''1.000.000'' замењује се
износом: ''1.200.000'', економска класификација
714552 – Боравишна такса, износ: ''500.000''
замењује се износом: ''650.000'', економска
класификација 714562 – Посебна накнаде за
заштиту и унапређење животне средине, износ:
''42.000.000'' замењује се износом: ''32.000.000'',
Укупно 714, износ ''110.820.000'' замењује се
износом: ''104.570.000''. Економска класификација
716111 – Комунална такса за истицање фирме на
пословном
простору,
износ:
''37.000.000''
замењује се износом: ''41.000.000'', Укупно 716,
износ: ''37.000.000''
замењује се износом:
''41.000.000''.
После Укупно 716, додаје се
економска класификација 731000 – Донације од
иностраних држава и економска класификација
731151 – Текуће донације од иностраних држава у
корист нивоа општина у износу 785.000, и додаје
се Укупно 731 у износу 785.000. Економска
класификација
733152 – Остали текући
трансфери од Републике у корист нивоа општина,
износ: ''5.000.000'' замењује се износом:
''25.000.000'', економска класификација 733156 –
Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП
Војводине у корист нивоа општина, износ:
''8.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000'',
економска класификација
733252 – Капитални
трансфери од АП Војводине у корист нивоа
општина, износ: ''150.000.000'' заамењује се
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износом ''668.000.000'', Укупно 733, износ:
''619.313.000''
замењује
се
износом:
''1.161.313.000''. Економска класификација 741151
– Приходи буџета општине од камата на средства
буџета укључена у депозит банака, износ:
''6.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000'',
економска класификација 741511 – Накнада за
коришћење
минералних
сировина,
износ:
''100.000'', замењује се износом: ''9.000.000'',
економска класификација
741522 – Средства
остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредних објеката у
државној својини, износ: ''35.000.000'' замењује се
износом: ''20.000.000'', економска класификација
741531 – Комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама или испсред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и друге публикације, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности,
износ: ''37.000.000'' замењује се износом:
''44.000.000'', економска класификација 741532 –
Комунална такса за коришћрење простора за
паркирање друмских, моторних и прикључних
возила на уређеним и облележеним местима,
износ: ''25.000.000'' замењује се износом:
''28.500.000'', економска класификација 741534 –
Накнада за коришћење грађевинског земљишта,
износ: ''116.000.000'' замењује се износом:
''123.000.000'', економска класификација 741551
– Накнада за коришћење добара од општег
интереса у производњи електричне енергије и
производњи нафте и гаса, износ: ''16.500.000''
замењује се износом: ''7.500.000'', Укупно 741,
износ: ''235.600.000'' замењује се износом:
''244.000.000''. Економска класификација 742151
– Приходи од продаје добара и услуга од страна
тржишних организација у корист нивоа општина,
износ: ''8.400.000'' замењује се износом:
''2.000.000'', економска класификација 742152 –
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
које користе органи и организације општине и
које користе установе – јавне службе, које се
финансирају из буџета општине, износ:
''50.000.000'' замењује се износом: ''60.000.000'',
економска класификација 742153 – Приходи од
закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа општина, износ: ''5.000.000'' замењује се
износом: ''11.000.000'', економска класификација
742251 – Општинске административне таксе,
износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''3.200.000'', економска класификација 742253 –
Накнада за уређивање грађевинског земљишта,
износ: ''470.644.555'' замењује се износом:
''544.824.254'', Укупно 742, износ: ''538.544.555''
замењује се износом: ''622.524.254''. После
економске класификације 743351 додаје се
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економска класификација 743352 – Приходи од
новчаних казни за прекршајне прописе из области
заштите од пожара у износу од 60.000. Укупно
743, износ ''1.500.000'' замењује се износом:
''1.560.000''. Економска класификација 744251 –
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина, износ:
''20.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000'',
Укупно 744 износ: ''20.000.000'' замењује се
износом: ''10.000.000''. Економска класификација
745151 – Остали приходи у корист нивоа
општина, износ: ''6.000.000'' замењује се износом:
''7.000.000'', Укупно 745, износ: ''6.000.000''
замењује се износом: ''7.000.000''. Укупни приходи
без пренетих средстава из претходне године
износ: ''3.039.447.555'' замењује се износом:
''3.708.957.254'',
Укупни
приходи,
износ:
''3.091.795.448''
замењује
се
износом:
''3.761.305.147''.
У глави 2. ''Општи део разсходи'' вршиће
се следеће измене и допуне:
Код економске класификације 400000 –
Текући расходи у колони – Средства из буџета
износ: ''2.542.234.755'' замењује се износом
''3.341.195.161'', а у колони – Издаци из додатних
прихода органа, износ: ''4.700.000'' замењује се
износом: ''6.000.000'' и у колони – Укупна
средства, износ: ''2.546.934.755'' замењује се
износом:
''3.347.195.161'',
економска
класификација 410000 – Расходи за запослене у
колони - Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''689.538.000'' замењује се
износом: ''687.548.000'', економска класификација
414 - Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''10.800.000'' замењује се износом:
''12.160.000'', економска класификација 415 Накнада за запослене у колони -Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''19.809.000'' замењује се износом: ''19.759.000'',
економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.600.000'' замењује се износом:
''1.800.000'', економска класификација 417 –
Посланички додатак, у износу од: ''3.500.000'' се
брише, економска класификација 420000 –
Коришћење услуга и роба у колони - Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''593.907.790'' замењује се износом: ''671.137.875'',
економска класификација 421 – Стални трошкови
у колони - Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''135.054.000'' замењује се
износом: ''131.397.448'', економска класификација
422 - Трошкови путовања у колони - Средства из
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буџета и колони Укупна средства износ:
''4.434.000'' замењује се износом: ''4.800.000'',
економска класификација 423 – Услуге по уговору
у колони - Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''56.418.000'' замењује се износом:
''59.043.754''; економска класификација 424 –
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''142.443.156'' замењује се износом: ''148.326.327'';
економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање у колони Средства из буџета и Укупна
средства износ: ''227.012.634'' замењује се
износом: ''299.403.996''; економска класификација
426 – Материјал у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''28.546.000''
замењује се износом: ''28.166.350''; економска
класификација 450000 - Субвенције у колони
Средства из буџета и Укупна средства износ:
''471.262.054'' се замењује износом: ''517.524.000'';
економска класификација 451 - Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''471.262.054'' замењује се
износом: ''517.524.000''; економска класификација
460000 – Донације, дотације и трансфери у колони
Средства из буџета износ: ''614.355.000'' замењује
се износом: ''1.294.179.619'' у колони Издаци из
додатних прихода органа износ: ''4.700.000''
замењује се износом: ''6.000.000'' и у колони
Укупна средства износ: ''619.055.000'' замењује се
износом:
''1.300.179.619'';
економска
класификација 463 – Текући трансфери осталим
нивоима власти у колони Средства из буџета
износ: ''614.355.000'' замењује се износом:
''1.294.179.619'' у колони Издаци из додатних
прихода органа износ: ''4.700.000'' замењује се
износом: ''6.000.000'' и у колони Укупна средства
износ: ''619.055.000'' замењује се износом:
''1.300.179.619''; економска класификација 470000
– Социјално осигурање и социјална заштита у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''52.359.400'' замењује се износом:
''54.918.000''; економска класификација 472 –
Накнада за социјалну заштиту из буџета у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''52.359.400'' замењује се износом:
''54.918.000'', економска класификација 480000 –
Остали расходи у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''83.096.000''
замењује се износом: ''83.127.667'', економска
класификација
481 – Донације невладиним
организацијама у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''56.070.000''
замењује се износом: ''54.996.667'', економска
класификација 482 – Порези, обавезне таксе и
казне у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''19.575.000'' замењује се
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износом: ''19.680.000'', економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у
колони Средства из буџета и колони укупна
средства износ: ''7.451.000'' замењује се износом:
''8.451.000'', економска класификација 490000 –
Средства резерве у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''31.716.511''
замењује се износом: ''26.760.000'', економска
класификација 499 – Текућа резерва у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''24.956.511'' замењује се износом:
''20.000.000'', економска класификација 500000 –
Издаци за нефинансијску имовину у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''524.860.693'' замењује се износом:
''394.109.986'', економска класификација 510000 –
Основна средства у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''520.860.693''
замењује се износом ''392.639.986'', економкса
класификација 511 - Зграде и грађевински објекти
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''485.071.133'' замењује се
износом: ''355.247.293'', економска класификација
512 – Машине и опрема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''35.689.560'' замењује се износом: ''37.292.693'',
економска класификација 540000 – Природна
имовина у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''4.000.000'' замењује се
износом: ''1.470.000'', економска класификација
541- Земљиште у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''4.000.000''
замењује се износом: ''1.470.000''. Укупни расходи
у
колони
Средства
из
буџета
износ:
''3.087.095.448''
замењује
се
износом:
''3.755.305.147'' у колони Издаци из додатних
прихода износ: ''4.700.000'' замењује се износом:
''6.000.000'' и у колони Укупна средства износ:
''3.091.795.448''
замењује
се
износом:
''3.761.305.147''.
У глави ''II Посебан део'' у члану 5. врше
се следеће измене и допуне:
Средства буџета, износ ''3.091.795.448''
замењује се износом: ''3.761.305.147''.
Раздео 1. – Председник, Општинско веће и
Скупштина општине, функција 110 – Извршни и
законодавни органи, у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација
411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде) износ: ''18.850.000'' замењује се износом:
''19.020.000'', економска класификација 412000 –
Социјални доприноси на терет послодавца износ:
''2.955.000'' замењује се износом: ''2.959.000'',
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економска класификација 415000 Накнаде
трошкова за запослене износ: ''210.000'' замењује
се износом: ''200.000'', економска класификација
416000 – Награде запосленима и остали посебни
расходи износ: ''800.000'' замењује се износом:
''1.000.000'', економска класификација 417000 –
Посланички додатак у износу од 3.500.000 се
брише, економска класификација 424000 –
Специјализоване услуге износ: ''1.200.000''
замењује се износом: ''1.300.000'', економска
класификација 481000 – Донације невладиним
организацијама у износу од 650.000 се брише,
економска класификација 482000 – Порези,
обавезне таксе и казне, износ: ''100.000'' замењује
се износом: ''50.000'', економска класификација
499000 - Средства резерве – текућа резерва, износ:
''24.956.511'' замењује се износом: ''20.000.000''.
Извори финансирања за раздео 1. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 1. у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''93.461.511'' замењује се износом:
''84.769.000''.
Раздео 2. – Општинска управа, функција
130 – Опште услуге, у колони Средства из буџета
и Укупна средства за економске класификације и
то: економска класификација 411000 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) износ:
''147.621.000'' замењује се износом: ''147.451.000'',
економска класификација 412000 – Социјални
доприноси на терет послодавца у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''26.404.000'' замењује се износом: ''26.400.000'',
економска класификација 414000 – Социјална
давања запосленима износ: ''5.600.000'' замењује
се износом: ''6.600.000'', економска класификација
421000 – Стални трошкови износ: ''20.500.000''
замењује се износом: ''24.500.000'', економска
класификација 422000 – Трошкови путовања,
износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''2.500.000'', економска класификација 425000 Текуће поправке и одржавање износ: ''9.500.000''
замењује се износом: ''10.000.000'', економска
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и
казне износ: ''300.000'' замењује се износом:
''2.000.000'', економска класификација 483000 –
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела износ: ''6.500.000'' замењује се
износом: ''7.500.000'', економска класификација
512000 - Машине и опрема износ: ''13.500.000''
замењује се износом: ''15.500.000''. Извори
финансирања за раздео 2. ред Приходи из буџета и
ред Укупно за раздео 2. у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''262.525.000'' замењује се износом: ''273.051.000''.
Извори финансирања за раздео 2. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 2. у колони
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Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''288.525.000'' замењује се износом:
''299.051.000''.
Раздео 4. – Основно образовање, функција
912 – Основно образовање, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација
463000 – Услуге по уговору, износ: ''8.000.000''
замењује се износом: ''11.000.000'', економска
класификација 463000 – Текуће поправке и
одржавање износ: ''41.000.000'' замењује се
износом: ''46.500.000'', економска класификација
463000 – Материјал, износ: ''37.500.000'' замењује
се износом ''41.000.000. Извори финансирања за
раздео 4. ред Приходи из буџета и ред Укупно за
раздео 4. у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''191.500.000'' замењује се
износом ''203.500.000''.
Раздео 5. – Средње образовање, функција
920 – Средње образовање, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства за економске
класификације и то: економска класификација
463000 – Стални трошкови износ: ''29.500.000''
замењује се износом: ''32.500.000'', економска
класификација 463000 – Текуће поправке и
одржавање износ: ''11.500.000'' замењује се
износом: ''12.500.000'', економска класификација
463000 – Материјал износ: ''32.500.000'' замењује
се износом: ''34.500.000''. Извори финансирања за
раздео 5. ред Приходи из буџета у колони
Средства из буџета износ: ''107.800.000'' замењује
се износом: ''112.500.000''. У колони Издаци из
додатних прихода износ: ''4.700.000'' замењује се
износом: ''6.000.000'', и колони Укупна средства
износ: ''112.500.000'' замењује се износом:
''118.500.000''.
Раздео 6. – Култура, функција 820 –
Услуге културе, глава 6.0. – Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и
колони
Укупна
средства
за
економске
класификације и то: економска класификација
421000- Стални трошкови износ: ''4.400.000''
замењује се износом: ''5.000.000'', економска
класификација 424000 – Специјализоване услуге
износ: ''10.300.000'' замењује се износом:
''11.260.000'', економска класификација 426000Материјал износ од: ''2.450.000'' замењује се
износом: ''2.600.000''. Извори финансирања за
главу 6.0 ред приходи из буџета и ред за главу 6.0
у колони Приходи из буџета и колони Укупно за
главу 6.0 износ: ''72.877.000'' замењује се износом:
''74.587.000''. Глава 6.1. – Градска библиотека
''Жарко Зрењанин'' у колони Средства из буцета и
колони
Укупна
средства,
за
економске
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класификације и то: економска класификација
424000 – Специјализоване услуге, износ:
''5.079.500'' замењује се износом: ''5.138.310'',
економска класификација 426000 – Материјал,
износ: ''850.000'' замењује се износом: ''885.000''.
Извори финансирања за главу 6.1. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за главу 6.1 у колони
приходи из буџета и колони Укупна средства
износ: ''29.911.500'' замењује се износом:
''30.005.310''. Глава 6.2. – Народни музеј, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства, за
економске класификације и то: економска
класификација 421000 - Стални трошкови износ:
''3.800.000'' замењује се износом: ''4.250.000'',
економска
класификација
424000
–
Специјализоване услуге, износ: ''3.500.000''
замењује се износом: ''3.554.907'', економска
класификација 426000 – Материјал износ:
''1.020.000'' замењује се износом: ''1.075.000''.
Извори финансирања за главу 6.2. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за главу 6.2. у колони
Приходи из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''34.793.000'' замењује се износом:
''35.352.907''. Глава 6.3. – Савремена галерија, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 421000 - Стални
трошкови износ: ''500.000'' замењује се износом:
''650.000'', економска класификација 424000 –
Специјализоване услуге, износ: ''2.645.000''
замењује се износом: ''2.662.857'', економска
класификација 426000 – Материјал износ
''415.000'' замењује се износом: ''430.000''. Извори
финансирања за главу 6.3. ред Приходи из буџета
и ред Укупно за главу 6.3 у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ
''16.980.000'' замењује се износом: ''17.162.857''.
Глава 6.4. Културни центар, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација
421000 - Стални трошкови износ: ''4.800.000''
замењује се износом: ''5.420.000'', економска
класификација 424000 – Специјализоване услуге,
износ: ''3.843.810'' замењује се износом:
''4.387.810'', економска класификација 426000 –
Материјал, износ: ''380.000'', замењује се износом:
''390.000'', Извори финансирања за главу 6.4. ред
Приходи из буџета и ред Укупно за главу 6.4 у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''27.833.810'' замењује се износом:
''29.007.810''. Глава 6.5 Савез аматерских КУД, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства за економске класификације и то:
економска класификација 421000 - Стални
трошкови износ: ''455.000'' замењује се износом:
''500.000'', економска класификација 426000 –
Материјал, износ: ''115.000'' замењује се износом:
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''125.000''. Извори финансирања за главу 6.5. ред
Приходи из буџета и ред укупно за главу 6.5. у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''6.884.000'' замењује се износом:
''6.939.000''. Глава 6.7. Историјски архив, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства, за
економске класификације и то: економска
класификација 421000 – Стални трошкови, износ:
''60.000'' замењује се износом: ''100.000'',
економска класификација 426000 – Материјал
износ: ''570.000'' замењује се износом: ''645.000''.
Извори финансирања за главу 6.7. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за главу 6.7. у колони
Средства из буѕета и колони Укупна средства
износ: ''15.010.000'' замењује се износом:
''15.125.000''. Глава 6.8 Завод за заштиту
споменика културе у колони средства из буџета и
укупна средства за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Плате, додаци
и накнаде запослених (зараде) износ: ''4.900.000''
замењује се износом: ''5.051.000'', економска
класификација 412000 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ: ''877.000'' замењује се
износом: ''901.000'', економска класификација
423000 – Услуге по уговору, износ: ''480.000''
замењује се износом: ''600.000'', економска
класификација 426000 – Материјал, износ:
''300.000'' замењује се износом: ''315.000''. Извори
финансирања за главу 6.8. ред Приходи из буџета
и ред Укупно за главу 6.8. у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''7.785.000'' замењује се износом: ''8.095.000''.
Извори финансирања за раздео 6. ред
Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 6. у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''216.155.310'' замењује се
износом: ''220.355.884''.
Раздео 7. – Физичка култура, функција 810
– Услуге рекреације и спорта, у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација
411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде) износ: ''31.451.000'' замењује се износом:
''31.300.000'', економска класификација 412000 –
Социјални доприноси на терет послодавца износ:
''5.594.000'' замењује се износом: ''5.570.000'',
економска класификација 423000 – Услуге по
уговору износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''2.150.000'', економска класификација 424000 Специјализоване услуге износ: ''36.572.800''
замењује се износом: ''54.150.000'', економска
класификација 426000 – Материјал, износ:
''1.850.000'' замењује се износом: ''1.900.000''.
Извори финансирања за главу 7.0. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 7.0. у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
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износ:
''125.447.800'' замењује се износом:
''143.050.000''. Извори финансирања за раздео 7.
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 7. у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''125.647.800'' замењује се
износом: ''143.250.000''.
Раздео 8. – Друштвена брига о деци,
функција 911 – Предшколско образовање, глава
8.0. Предшколска установа ''Зрењанин'', за
економске класификације и то: економска
класификација 414000
– Социјална давања
запосленима у колони Укупна средства износ:
''1.200.000'' замењује се износом: ''1.560.000'',
економска класификација 425000 – Текуће
поправке и одржавае у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства, износ: ''4.500.000''
замењује се износом: ''6.500.000''. Извори
финансирања за главу 8.0 ред Приходи из буџета
и ред Укупно за главу 8.0 у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''150.800.000'' замењује се износом: ''153.160.000''.
Извори финансирања за раздео 8. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 8, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''198.300.000'' замењује се износом:
''200.660.000''.
Раздео 9. - Социјална заштита, функција
090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, економска класификација 472000 –
Накнада за социјалну заштиту из буџета у колони
средства из буџета и колони укупна средства
износ: ''20.959.400'' замењује се износом:
''23.000.000''. Извори финансирања за раздео 9. ред
Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 9. у
колони Приходи из буџета и колони Укупна
средства износ: ''20.959.400'' замењује се износом:
''23.000.000''.
Раздео 11. – Средства за остале потребе,
функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови, економска класификација 481000 –
Специјализоване услуге у колони Приходи из
буџета и колони укупна средства износ:
''36.170.000'' замењује се износом: ''36.286.667''.
Извори финансирања за раздео 11. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 11. у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''54.670.000'' замењује се износом:
''54.786.667''.
Раздео 12. - Буџетски фондови, функција
320 – Услуге противпожарне заштите у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства за
економске класификације и то: економска
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класификација 423000 - Фонд противпожарне
заштите износ: ''800.000'' замењује се износом:
''1.000.000''. Функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска
класификација 472000 – Фонд за стипендирање
талентованих ученика у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''6.500.000'' замењује се износом: ''7.018.000''.
Извори финансирања за раздео 12. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 12. у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''23.800.000'' замењује се износом:
''24.518.000''.
Раздео 13. – Јавна предузећа, функција 620
– Развој заједнице, у колони Средства из буџета и
Укупна средства, глава 13.0 ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'', економска
класификација 421000 - Стални трошкови износ:
''11.185.000'' замењује се износом: ''8.891.448'',
економска класификација 423000 - Услуге по
уговору износ: ''5.680.000'' се замењује износом:
''8.093.754'', економска класификација 424000 Специјализоване услуге износ: ''14.944.046''
замењује се износом: ''11.609.443'', економска
класификација 425000 - Текуће поправке и
одржавање износ: ''130.493.207'' замењује се
износомм:
''152.664.890'',
економска
класификација 426000 - Материјал износ:
''1.400.000'' замењује се износом: ''1.498.350'',
економска класификација 451000 - Субвенције
износ: ''105.988.054'' замењује се износом:
''70.100.000'', економска класификација 481000 –
Донације осталим непрофитним организацијама,
износ: ''450.000'' замењује се износом: ''150.000'',
економска класификација 511000 – Зграде и
грађевински објекти износ: ''463.871.133'' замењује
се
износом:
''334.192.293'',
економска
класификација 512000 - Машина и опрема износ:
''11.604.560'' замењује се износом: ''10.606.693'',
економска класификација 541000 – Земљиште
износ: ''4.000.000'' замењује се износом:
''1.470.000''. Извори финансирања за главу 13.0 ред
Приходи из буџета и ред Укупно за главу 13.0 у
колони средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''812.752.000'' замењује се
износом: ''662.412.871''. Функција 630 –
Водоснабдевање
глава
13.1,
економска
класификација 451000 – ЈКП ''Водовод и
канализација'' износ: ''123.000.000'' замењује се
износом: ''158.000.000'', економска класификација
451000 – ЈКП ''Водовод и канализација'' –
Самодопринос за каналисање у колони средства
из буџета и Укупна средства износ: ''50.850.000''
замењуаје се износом: ''65.000.000''. Извори
финансирања за главу 13.1 ред Приходи из буџета
и ред Укупно за главу 13.1 у колони средства из

Страна 187

буџета и колони Укупна средства износ:
''173.850.000'' замењује се износом: ''223.000.000''.
Функција 510 – Управљање отпадом глава 13.2
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' у колони – Средства из
буџета и колони Укупна средства, економска
класификација 451000 – ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
износ: ''79.000.000'' замењује се износом:
''89.000.000''. Извори финансирања за главу 13.2
ред Приходи из буџетаз и ред Укупно за главу
13.2 у колони – Средства из буџета и колони –
Укупна средства, износ: ''79.000.000'' замењује се
износом: ''89.000.000''.
Функција 660 – Стамбени развој и развој
заједнице некласификован на другом месту, Глава
13.3 ЈКП ''Пијаце и паркинзи'', у колони –
Средства из буџета и колони – Укупна средства за
економске класификације и то: економска
класификација 415000 – Накнаде трошкова за
запослене, износ: ''2.040.000'' замењује се износом:
''2.000.000'', економска класификација 421000 –
Стални трошкови, износ: ''8.779.000'' замењује се
износом: ''5.511.000'', економска класификација
422000 – Трошкови путовања, износ: ''234.000''
замењује се износом: ''100.000'', економска
класификација 423000- Услуге по уговору, износ:
''6.238.000'' замењује се износом: ''5.980.000'',
економска
класификација
424000
–
Специјализоване
услуге,
износ:
''500.000''
замењује се износом: ''405.000'', економска
класификација 425000 – Текуће поправке и
одржавање, износ: ''2.500.000'' замењује се
износом: ''1.205.000'', економска класификација
426000 – Материјал, износ: ''3.303.000'' замењује
се износом: ''2.410.000'', економска класификација
481000 – Донације осталим непрофитним
организацијама, износ: ''250.000'' замењује се
износом: ''10.000'', економска класификација
482000 – Порези, обавезне таксе и казне, износ:
''6.475.000'' замењује се износом: ''4.930.000'',
економска класификација 511000 – Зграде и
грађевински објекти, износ: ''200.000'' замењује се
износом: ''55.000'', економска класификација
512000 - Машине и опрема износ: ''600.000''
замењује се износом: ''1.201.000''. Извори
финансирања за главу 13.3 ред Приходи из буџета
и ред Укупно за главу 13.3 у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства, износ:
''74.475.000'' замењује се износом: ''67.163.000''.
Извори финансирања за раздео 13. ред Приходи
из буџета и ред Укупно за раздео 13. у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства,
износ: ''1.197.988.000'' замењује се износом:
''1.099.486.871''.
Раздео 14. – Функција 421 – Развој
заједнице, Глава 14.0., економска функција 451000
– Аграрни буџет у колони Средства из буџета и
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колони Укупна средства, износ: ''37.000.000''
замењује се износом: ''57.000.000''. Функција 620 –
Развој заједнице, Глава 14.1., економска
класификација 451000 – Средства за техничко
опремање и оспособљавање јавних предузећа за
послове на тржишним принципима у колони –
Средства из буџета и колони – Укупна средства
износ: ''18.000.000'' замењује се износом:
''21.000.000''. Извори финансирања за главу 14.1. у
колони – Средства из буџета и колони – Укупна
средства, износ: ''48.000.000'' замењује се износом:
''51.000.000''. Извори финансирања за раздео 14.
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 14.
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, износ: ''85.000.000'' замењује се износом:
''108.000.000''.
Раздео 15. – Месне заједнице, функција
620- Развој заједнице, МЗ Арадац, економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''1.876.000'' замењује се износом: ''2.176.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''111.900'' замењује се
износом: ''155.000''. Укупно МЗ Арадац у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''5.967.900'' замењује се износом:
''6.311.000''. МЗ Банатски Деспотовац, економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''2.110.000'' замењује се износом: ''1.573.379'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''90.000'' замењује се
износом: ''110.000''. Укупно МЗ Банатски
Деспотовац у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''4.120.000'' замењује се
износом: ''3.603.379''. МЗ Бело Блато, економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољоприврде и самосталних делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''50.600'' замењује се износом:
''75.000'', економска класификација 463000 –
Месни самодопринос у колони Средства из буџета
и Укупна средства износ: ''1.300.000'' замењује се
износом: ''1.400.000''. Укупно МЗ Бело Блато у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.107.600'' замењује се износом:
''2.232.000''. МЗ Ботош, економска класификација
425000 – Средства за решавање комуналних
проблема у колони – Средства из буџета и колони
– Укупна средства, износ: ''1.181.000'' замењује се
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износом: ''1.221.000'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољоприврде и самосталних делатности у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''15.300'' замењује се износом: ''26.000'',
економска класификација 463000 – Месни
самодопринос у колони Средства из буџета у
колони Укупна средства износ: ''810.000'' замењује
се износом: ''840.000''. Укупно МЗ Ботош у колони
Средства из
буџета
и колони
Укупна
средства износ: ''2.006.300'' замењује се износом:
''2.087.000''. МЗ Елемир, економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољоприврде и самосталних делатности у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''98.000'' замењује се износом: ''114.000''.
Укупно МЗ Елемир у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''8.028.000''
замењује се износом: ''8.044.000''. МЗ Ечка,
економска класификација 425000 - Средства за
решавање комуналних проблема у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''2.649.827'' замењује се износом:
''2.185.827'', економска класификација 425000 Средства самодоприноса од пољоприврде и
самосталних делатности у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''19.700''
замењује се износом: ''88.000''. Укупно МЗ Ечка у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''5.699.527'' замењује се износом:
''5.303.827''. МЗ Јанков Мост, економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољоприврде и самосталних делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.900'' замењује се износом:
''3.600''. Укупно МЗ Јанков Мост у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''775.900'' замењује се износом: ''777.600''.
МЗ Клек, економска класификација 425000 Средства самодоприноса од пољоприврде и
самосталних делатности у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''10.900''
замењује се износом: ''48.000'', економска
класификација 463000 – Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''3.450.000'' замењује се износом:
''3.465.000''. Укупно МЗ Клек у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''4.538.900'' замењује се износом: ''4.591.000''. МЗ
Книћанин, економска класификација 425000 –
Средства за решавања комуналних проблема у
колони Средства из буџета и колони укупна
средства износ: ''1.027.000'' замењује се износом:
''947.000'', економска класификација 425000 Средства самодоприноса од пољоприврде и
самосталних делатности у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''55.800''
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замењује се износом: ''61.000''.
Укупно МЗ
Книћанин у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.722.800'' замењује се
износом: ''1.648.000''. МЗ Лазарево, економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољоприврде и самосталних делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''188.600'' замењује се износом:
''286.000'', економска класификација 463000 –
Месни самодопринос у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''4.440.000''
замењује се износом: ''4.470.000''. Укупно МЗ
Лазарево у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''5.681.600'' замењује се
износом: ''5.809.000''. МЗ Лукино Село економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољоприврде и самосталних делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''20.300'' замењује се износом:
''27.000''. Укупно МЗ Лукино Село у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''979.300'' замењује се износом: ''986.000''.
МЗ Лукићево економска класификација 425000 –
Средства за решавања комуналних проблема
износ: ''838.000'' замењује се износом: ''938.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''53.500'' замењује се
износом: ''71.000''. Укупно МЗ Лукићево у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''2.921.500'' замењује се износом:
''3.039.000''.
МЗ
Меленци,
економска
класификација 425000 – Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''2.839.000'' замењује се износом: ''2.069.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''46.800'' замењује се
износом: ''74.000'', економска класификација
463000 – Месни самодопринос у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''1.162.000'' замењује се износом: ''2.050.000''.
Укупно МЗ Меленци у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''4.047.800''
замењује се износом: ''4.193.000''. МЗ Михајлово,
економска класификација 425000 – Средства за
решавање комуналних проблема у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''588.000'' замењује се износом: ''688.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''3.200'' замењује се
износом: ''5.500''. Укупно МЗ Михајлово у колони
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Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.275.200'' замењује се износом:
''1.377.500''.
МЗ
Орловат,
економска
класификација 425000 – Средства за решавање
комуналних проблема износ: ''919.000'' замењује
се износом: ''1.069.000''економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољоприврде и самосталних делатности у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''8.200'' замењује се износом: ''12.400'',
економска класификација 463000 – Месни
самодопринос у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''68.000'' замењује
се износом: ''350.000''. Укупно МЗ Орловат у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''995.200'' замењује се износом:
''1.431.400''. МЗ Перлез, економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољоприврде и самосталних делатности у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''269.000'' замењује се износом: ''262.000''.
Укупно МЗ Перлез у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''3.704.000''
замењује се износом: ''3.697.000''. МЗ Стајићево,
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''99.000'' замењује се
износом: ''126.000'', економска класификација
463000 – Месни самодопринос у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''1.706.000'' замењује се износом: ''2.000.000''.
Укупно МЗ Стајићево у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''2.631.000'' замењује се износом: ''2.952.000''. МЗ
Тараш, економска класификација 425000 Средства самодоприноса од пољоприврде и
самосталних делатности у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''50.500''
замењује се износом: ''60.000'', економска
класификација 463000 – Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''800.000'' замењује се износом:
''900.000''. Укупно МЗ Тараш у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''1.726.500'' замењује се износом: ''1.836.000''. МЗ
Томашевац, економска класификација 425000 –
Средства за решавање комуналних проблема, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.064.000'' замењује се износом
''1.144.000'', економска класификација 425000 Средства самодоприноса од пољоприврде и
самосталних делатности у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''150.900''
замењује се износом: ''160.000''. Укупно МЗ
Томашевац у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.914.900'' замењује се
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износом: ''2.004.000''. МЗ Фаркаждин, економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољоприврде и самосталних делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''37.300'' замењује се износом:
''56.000''.
Укупно МЗ Фаркаждин у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.059.300'' замењује се износом:
''1.078.000''. МЗ Чента, економска класификација
425000 – Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и у колони
Укупна средства износ: ''1.488.000'' замењује се
износом: ''2.113.000'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољоприврде и самосталних делатности у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''545.600'' замењује се износом: ''565.000''.
Укупно МЗ Чента у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''4.083.600''
замењује се износом: ''4.728.000''. МЗ Златица,
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприврде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''12.500'' замењује се
износом: ''16.800''. Укупно МЗ Златица у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''977.500'' замењује се износом: ''981.800''.
МЗ Мужља економска класификација 425000 Средства самодоприноса од пољоприврде и
самосталних делатности у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''114.500''
замењује се износом: ''122.000'', економска
класификација
463000–Самодопринос
за
каналисање износ: ''548.000'' замењује се износом:
''734.883''. Укупно МЗ Мужља у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''4.162.500'' замењује се износом: ''4.356.883''. МЗ
Граднулица, економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање износ: ''463.300''
замењује се износом: ''628.914''. Укупно МЗ
Граднулица у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''5.079.200''
замењује се износом: ''5.244.814''. МЗ Зелено
поље, економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и Укупна средства износ: ''497.200''
замењује се износом: ''674.927'', економска
класификација 463000 – Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''580.000'' замењује се износом:
''750.000''. Укупно МЗ Зелено поље у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.082.000'' замењује се износом:
''1.429.727''. МЗ Вељко Влаховић, економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''840.700''
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замењује се износом: ''1.141.245'', економска
класификација 463000 – Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''6.520.000'' замењује се износом:
''6.700.000''. Укупно МЗ Вељко Влаховић
у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''7.363.400'' замењује се износом:
''7.843.945''. Зрењанин – Самодопринос, економска
класификација 425000 – Средства самодоприноса
од пољопривреде и самосталне делантости у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''10.00.000''. Укупно Зрењанин – Самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''10.000.000''.
МЗ
Шумица,
економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''203.400'' замењује се
износом: ''240.111''. Укупно МЗ Шумица у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''205.600'' замењује се износом: ''242.311''.
МЗ Центар, економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''166.700'' замењује се износом: ''226.253''. Укупно
МЗ Центар у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''166.700'' замењује се
износом: ''226.253''. МЗ Никола Тесла, економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''134.500'' замењује се
износом: ''182.541''. Укупно МЗ Никола Тесла у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''134.500'' замењује се износом:
''182.541''. МЗ Жарко Зрењанин, економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''579.700'' замењује се
износом: ''786.913''. Укупно МЗ Жарко Зрењанин у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''579.700'' замењује се износом:
''786.913''. МЗ Соња Маринковић, економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''420.900'' замењује се
износом: ''571.400''. Укупно МЗ Соња Маринковић
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''420.900'' замењује се износом:
''571.400''. МЗ Доситеј Обрадовић, економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''915.300'' замењује се
износом: ''1.242.490''. Укупно МЗ Доситеј
Обрадовић у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''8.575.300'' замењује се
износом: ''8.902.490''. МЗ Доља-Црни шор,
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економска класификација 463000 – Самодопринос
за каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''257.100'' замењује
се износом: ''348.971''. Укупно МЗ Доља-Црни
шор у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''2.257.100'' замењује се
износом: ''2.348.971''. МЗ Берберско-болница,
економска класификација 463000 – Самодопринос
за каналисање у колони Средства из буџета и
Укупна средства износ: ''226.000'' замењује се
износом: ''366.787''. Укупно МЗ Берберско
болница у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''226.000'' замењује се
износом: ''366.787''. МЗ Сава Ковачевић, у колони
Средства из буџета и колони Укупна Средства
додаје се економска класификација 425000 –
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делантости у износу од 1.000,
економска класификација 463000 – Самодопринос
за каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''211.900'' замењује
се износом: ''287.615''. Укупно МЗ Сава Ковачевић
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.811.900'' замењује се износом:
''1.888.615''. МЗ Мала Америка, економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''185.300'' замењује се
износом: ''251.569''. Укупно МЗ Мала Америка у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''185.300'' замењује се износом:
''251.569''. После става Укупно Мала Америка
додаје се економска класификација 425000Средства за развој градским и сеоских МЗ у
износу од 40.000.000 и додаје се став Укупно
средства за развој градских и сеоских МЗ у износу
од 40.000.000. Извори финансирања за раздео 15.
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 15.
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''100.214.427'' замењује се
износом: ''153.353.725''.
Раздео 16. Остали расходи функција 490 Економски послови некласификовани на другом
месту, економска класификација 463000 Самодопринос за изградњу болнице у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''175.000.000'' замењује се износом:
''182.000.000'', економска класификација 421000 –
Улична јавна расвета, износ: ''44.000.000''
замењује се износом: ''40.000.000''. Извори
финансирања за функцију 490 ред Приходи из
буџета и ред укупно за функцију 490 у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''234.500.000'' замењује се износом:
''237.500.000''. Функција 560 – Заштита животне
средине некласификована на другом месту,
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економска класификација 424000 - Средства за
реализацију програма заштите животне средине,
износ: ''53.500.000'' замењује се износом:
''43.500.000''. Извори финансирања за функцију
560, ред приходи из буџета и ред укупно за
функцију 560 у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''53.500.000''
замењује се износом: ''43.500.000''. Ивори
финансирања за раздео 16. ред Приходи из буџета
и ред Укупно за раздео 16. у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''303.040.000'' замењује се износом: ''296.040.000''.
Раздео 17. Донације и трансфери осталим
нивоима власти, функција 470 - Остале
делатности, економска класификација 463000 Трансферна средства - остало у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''20.000.000'' замењује се износом: ''672.000.000''.
Ивори финансирања за раздео 17. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 17. у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''55.420.000'' замењује се износом:
''707.420.000''. Укупни расходи из средстава
буџета у колони Средства из буџета износ:
''3.087.095.448''
замењује
се
износом:
''3.755.305.147'', у колони Издаци из додатних
прихода износ: ''4.700.000'' замењује се износом:
''6.000.000'' и Укупни расходи у колони Укупна
средства, износ: ''3.091.795.448'' замењују се
износом: ''3.761.305.147''.
Члан 5.
У глави ''Посебне одредбе'', у члану 7. став
1. износ од ''24.956.511'' замењује се износом:
''20.000.000''.
Члан 6.
Ову Одлуку доставити Министарству
финансија РС и објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-1/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
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ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
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На основу члана 28. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
РС” бр. 62/06), и члана 22. Статута општине
Зрењанин ("Службени лист општине Зрењанин",
број 16/05 – пречишћен текст и 19/06 ) а у вези
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Зрењанин и образовању Привременог
органа општине Зрењанин (“Службени гласник
РС”бр. 104/06) Привремени орган општине
Зрењанин на седници одржаној 09.10.2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА,
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД
ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У
циљу
заштите
пољопривредног
земљишта и имања на подручју општине
Зрењанин (у даљем тексту: Општина) уређује се:
заштита
усева
и
засада
на
пољопривредном земљишту од пољске штете и
номадске испаше,
- заштита пољопривредног земљишта,
опреме и објеката на истом (системи за
наводњавање, противградне станице, грађевински
објекти),
- заштита пољских путева и канала за
одводњавање и наводњавање од бацања
комуналног и другог отпада,
- заштита пољопривредног земљишта,
пољских путева и канала за одводњавање и
наводњавање од неконтролисаног ширења корова
и парложне траве,
- организацију рада пољочуварске службе,
- накнада пољске штете и
- друга питања од значаја за спровођење
исте.
Члан 2.
Предмет заштите у смислу ове Одлуке, су
усеви и засади на пољопривредном земљишту,
пољопривредно земљиште без обзира на облик
својине,
опрема
и
објекти
на
истом,
пољопривредна механизација на њима као и
пољски путеви и канали за одводњавање и
наводњавање.
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Члан 3.

Под усевима у смислу ове Одлуке
подразумевају се засејане пољопривредне културе
намењене за људску и сточну исхрану и
индустријску прераду.
Члан 4.
Под засадима у смислу ове Одлуке
подразумевају се воћњаци и виногради који се
налазе ван граница грађевинског подручја
општине.
Члан 5.
Под пољопривредним земљиштем у
смислу ове Одлуке сматрају се њиве, вртови,
повртњаци, воћњаци, виногради,
ливаде,
пашњаци, трстици и мочваре, без обзира на облик
својине на подручју општине.
Члан 6.
Под пољским путевима подразумевају се
некатегорисани путеви који повезују парцеле
пољопривредног земљишта изван границе
грађевинског подручја општине.
Члан 7.
Под каналима за наводњавање и
одводњавање подразумевају се канали који се
граниче са парцелама и пољским путевима и
служе за прилив односно одлив воде, а у циљу
унапређења пољопривредне производње.
Члан 8.
Под опремом и објектима подразумевају
се рибњаци, грађевински објекти у функцији
пољопривредне
производње,
системи
за
наводњавање,
бунари,
црпне
станице
и
противградне
станице
а
налазе
се
на
пољопривредном земљишту.
II ЗАШТИТА УСЕВА И ЗАСАДА,
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА
Члан 9.
У циљу заштите усева и засада,
пољопривредног земљишта, опреме и објеката на
истом, пољских путева и канала од пољске штете
забрањено је:
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1. присвојити, кидати, чупати, косити и
брати туђе пољопривредне усеве и засаде,
2. ломити, сећи, кидати, хемијским или
биолошким путем као и на други начин оштетити
туђе усеве и засаде,
3. палити остатке усева и засада на
сопственом и туђем пољопривредном земљишту,
4. прелазити трактором, запрежним
колима и другим средствима преко туђег
пољопривредног земљишта, усева и засада,
5. пуштати на испашу и терати стоку и
живину преко туђих усева и засада,
6. износити и бацати разне биљне остатке,
хемијска средства, отпад, шут, опеке, амбалажу,
лешеве животиња и друго смеће на сопствено и
туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве,
канале за одводњавање и наводњавање, у бунаре и
рибњаке,
7. испуштати фекални и осочни отпад на
туђе пољопривредно земљиште као и у канале за
наводњавање и одводњавање, бунаре и рибњаке,
8.
вршити
прикупљање
остатака
пољопривредних плодова (пабирчење) без
писмене сагласности сопственика имања,
9. присвојити, кидати и ломити опрему на
противградним станицама, црпним станицама и
системима за наводњавање.
Члан 10.
Корисници обрадивог пољопривредног
земљишта (сопственици, државна, друштвена,
задружна и мешовита привредна друштва) дужни
су да земљиште редовно обрађују, као и да врше
систематско уклањање парложне траве на истом.
Члан 11.
Ради очувања како величине тако и стања
проходности путева забрањено је одоравање
површине пута као и на било који начин
спречавање проходности путева.
Сваки грађанин има једнако право
коришћења и обавезу очувања пољских путева.
Члан 12.
У циљу враћања оштећених и одораних
пољских путева и затрпаних канала у првобитно
стање, на иницијативу пољочувара, власника
односно корисника пољопривредног земљишта
или представника месне заједнице, надзорник
пољочуварске службе може да нареди поновни
премер пољског пута или поправку оштећеног
пута односно отрпавање канала.
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У том циљу, на основу налога надзорника,
Савет месне заједнице ће наручити премер
пољског пута код надлежне самосталне геодетске
радње, огласити дан и време премера дотичног
пута и обезбедити материјална и техничка
средства ради враћања пута односно канала у
првобитно стање.
Сви трошкови премера и уређење пута као
и отрпавање канала падају на терет починиоца.
III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 13.
Ради обезбеђења организоване заштите у
смислу ове Одлуке, на територији општине
организује се пољочуварска служба.
Вршење послова пољочуварске службе
општина ће поверити путем конкурса у поступку
јавне набавке предузетнику, предузећу или другом
правном лицу.
Предузетник или предузеће, односно
друго правно лице коме се, након спроведеног
поступка, буде
поверило вршење послова
пољочуварске службе, дужан је да за обављање
послова пољочувара ангажује лице које у
последњих пет година има пребивалиште на
територији месне заједнице на чијем подручју ће
обављати послове пољочувара и то најмање једног
извршиоца за површину од 5.000 ха.
Однос између општине и предузетника
или предузећа односно другог правног лица коме
се
буде
поверило
обављање
послова
пољочуварске службе регулисаће се уговором.
Надзорник пољочуварске службе је
извршилац за пољопривреду, запослен у Одељењу
за послове привреде, финансија и рачуноводства
општинске управе Зрењанин.
Надзорник пољочуварске службе врши
послове контроле савесног обављања послова
пољочуварске службе.
Члан 14.
Организацију рада и руковођења радом
пољочуварске
службе
врши
руководилац
пољочуварске службе – лице одређено од стране
предузетника, предузећа или другог правног лица
коме
буде
поверено
вршење
послова
пољочуварске службе.
Члан 15.
Непосредну заштиту пољопривредног
земљишта, усева и засада на истим, пољских
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путева, канала за наводњавање и одводњавање од
пољске штете врши чувар поља.
У вршењу заштите усева и засада на
пољопривредном земљишту, пољопривредног
земљишта, пољских путева и канала за
наводњавање и одводњавање чувари поља има
својство службеног лица.
Чувар поља има службену легитимацију у
којој је назначено његово својство, подручје на
коме обавља заштиту као и да има овлашћења
утврђена овом одлуком.
За време обављања заштите чувар поља
мора носити ознаку на одећи и службену
легитимацију.
Ознака на одећи садржи: име и презиме
чувара поља, као и број службене легитимације.
Члан 16.
У обављању послова заштите чувар поља
има права и дужности да:
1. редовно обилази пољопривредно
земљиште, пољске путеве и канале за
наводњавање и одводњавање,
2. спречава све радње из члана 9. ове
одлуке,
3. проналази сопственике пољопривредног
земљишта којима се штета наноси, односно
одговорна лица за причињену штету,
4. од лица затечених у радњи извршења
прекршаја одузима све присвојене плодове и
предмете, и уз потврду их преда оштећеном
сопственику пољопривредног земљишта, а у
случају да је исти непознат, одузете плодове и
предмете предаје одговорном лицу у месној
заједници.
5. за сваку недозвољену радњу утврди
ближа обележја радње којима је штета причињена,
време и место на коме је штета причињена и од
лица затеченог у радњи извршења прекршаја узме
неопходне податке о чему сачињава записник,
6. упозори сопственика односно корисника
пољопривредног земљишта и канала
за
наводњавање и одводњавање да изврши уклањање
корова и парложне траве,
7. спроводе или преда месној заједници
стоку или живину ухваћену у штети без чувара
или чији сопственик није познат,
8.
обавести
надлежно
комунално
предузеће да изврши уклањање лешева животиња,
9. поднесе потребну документацију
руководиоцу пољочуварске службе о учињеној
пољској штети ради покретања прекршајног
поступка,
10. врши и друге послове које наложи
руководилац службе.
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Члан 17.

Месне заједнице на територији општине
су дужне да обезбеде одговарајући простор за
чување и смештај одузетих предмета, плодова,
стоке и живине до њихове предаје власнику
односно држаоцу а најдуже 48 часова од тренутка
предаје на чување.
По истеку 48 часова и уколико се власник
односно држалац не јави месној заједници,
одузети предмети, плодови, стока и живина биће
продати путем јавног надметања а средства
остварена овим путем остају на располагању
месној заједници.
Члан 18.
Чувари су дужни, приликом проналажења
извршиоца штете, да сачине записник о затеченој
пољској штети и номадској испаши са подацима о
извршиоцу штете и да исто доставе руководиоцу
пољочуварске службе најкасније у року три дана
од дана извршења радње.
Записник о учињеном прекршају садржи:
основне податке о идентитету учиниоца, односно
власника – држаоца стоке, чињенични опис
прекршаја (време, место, начин прекршаја, број
стоке) доказе (изјаве учиниоца, изјаве оштећеног,
изјаве ловочувара, изјаве сведока) и потпис
чувара.
Основни подаци о идентитету су име и
презиме, лично име родитеља, датум и место
рођења, јединствени матични број грађана, место
и адреса становања, држављанство и занимање.
Записник о учињеном прекршају у
прилогу може да садржи фотографију као доказ.
Члан 19.
Чувар је овлашћен да за свако лице
затечено у чињењу пољске штете или номадске
испаше које му није познато, није у стању да га
идентификује или ако лице одбије сарадњу са
чуварем, затражи помоћ МУП-а и да помоћу истог
изврши на лицу места идентификацију лица.
Члан 20.
Руководилац пољочуварске службе има
следећу обавезу:
подноси
документацију
надзорнику
пољочуварске службе о причињеној штети, а на
основу записника чувара поља,
распоређује чуваре поља у складу са
потребама и плановима заједничких акција на
територији Општине,
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обавезан је да у договору са надзорником
пољочуварске
службе
планира
заједничке
контролне акције на територији Општине,
врши и друге послове неопходне за
функционисање службе.
IV ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ЗАХТЕВ –
НАКНАДА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 21.
Захтев за покретање прекршајног поступка
а на основу документације о учињеној пољској
штети подноси Одељење за послове привреде,
финансија и рачуноводства општинске управе
Зрењанин.
Јавна предузећа, пољопривредна добра,
задруге, грађани у својству оштећеног, могу
поднети прекршајну пријаву за учињену пољску
штету и штету учињену номадском испашом на
сопственом или закупљеном земљишту на основу
записника о пољској штети.
Члан 22.
За накнаду пољске штете и штете учињене
номадском испашом одговара лично учинилац
прекршаја.
Изузетно, ако се накнада штете не може
наплатити од учиниоца прекршаја за накнаду
штете одговарају:
1. родитељи, односно стараоци за ону
своју малолетну децу, односно
штићенике који су учинили прекршај,
2. сопственици стоке и други послодавци
(физичка и правна лица) за своје
раднике када ови вршећи послове по
налогу
или
за
рачун
својих
послодаваца учине пољску штету.
У прекршајном поступку лица поменута у
предходном ставу одговарају за накнаду штете
само у случају ако су обухваћене захтевом на
накнаду штете поднетим у члану 19. ове Одлуке.
Члан 23.
Ако два или више лица учине заједнички
прекршај за накнаду штете одговарају солидарно.
V ФИНАНСИРАЊЕ СЛУЖБЕ
Члан 24.
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Средства
за
обављање
послова
пољочуварске службе обезбеђују се у буџету
Општине.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Новчаном казном у износу од 250,00 до
25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице и одговорно лице ако:
1. присвоји, кида, чупа, коси и бере туђе
пољопривредне усеве и засаде (члан
9.став 1. тачка 1. ),
2. ломи, сече, кида, хемијским или
биолошким путем као и на други
начин оштећује туђе усеве и засаде (
члан 9. став 1. тачка 2. ),
3. пали остатке усева и засада на
сопственом и туђем пољопривредном
земљишту ( члан 9. став 1. тачка 3. ),
4. прелази трактором, запрежним колима
и другим средствима преко туђег
пољопривредног земљишта, усева и
засада ( члан 9. став 1. тачка 4. ),
5. пушта на испашу и тера стоку и
живину преко туђих усева и засада
(члан 9. став 1. тачка 5. ),
6. износи и баца разне биљне остатке,
хемисјска средства, отпад, шут, опеку,
амбалажу, лешеве животиња и друго
смеће
на
туђе
пољопривредно
земљиште, пољске путеве и канале за
одводњавање и наводњавање, у бунаре
и рибњаке ( члан 9. став 1. тачка 6. ),
7. испушта фекални и осочни отпад на
туђе пољопривредно земљиште као и у
канале
за
наводњавање
и
одводњавање, у бунаре и рибњаке (
члан 9. став 1. тачка 7. ),
8. врши
прикупљање
остатака
пољопривредних плодова (пабирчење)
без писмене сагласности сопственика
имања ( члан 9. став 1. тачка 8. ),
9. присвоји, кида и ломи опрему на
противградним станицама, црпним
станицама, системима за наводњавање
( члан 9. став 1. тачка 9. ),
10. нередовно
обрађује
сопствено
земљиште или земљиште које користи
у закупу као и не врши систематско
уклањање парложне траве на истом
(члан 10. ),
11. врши одоравање површине пута као и
на било који начин спречава
проходност путева ( члан 11. ).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и правно лице новчаном казном у износу од
5.000,00 до 500.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и предузетник новчаном казном у износу од
2.500,00 до 250.000,00 динара.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

09. октобар 2007.

(''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05 и 83/05),
сходно члану 53. Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника
(''Службени гласник РС'', бр. 86/07), на основу
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', број 16/05-пречишћен
текст и 19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган
општине Зрењанин на
седници одржаној дана 09.10.2007. године, донео
је

Члан 26.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Одељење за послове привреде, финансија и
рачуноводства општинске управе Зрењанин.
Предузетник, предузеће или друго правно
лице коме буде уговором поверено вршење
послова пољочуварске
службе је дужно да
годишње једанпут или по потреби достави
извештај о раду Скупштини општине Зрењанин.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о заштити усева и засада на
пољопривредном земљишту од пољске штете (
“Службени лист општине Зрењанин” бр. 1/98 ).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-10/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 2. став 2. Закона о раду
(Службени гласник РС'', број 24/05 и 61/05), члана
1. став 1. тачка 2. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (''Службени гласник
РС'', бр. 34/01), члана 37. и 50. Закона о радним
односима у државним органима (''Службени
гласник РС'', бр. 48/91, 66/91 и 39/02), а у вези са
чланом 189. Закона о државним службеницима

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И
ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,
ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о платама, додацима, накнадама
и осталим примањима изабраних, постављених и
именованих лица у органима општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 19/04,
8/05, 11/05 и 17/05), члан 13. мења се и гласи:
''Изабраном, постављеном и именованом
лицу које одлази у пензију исплаћује се
отпремнина у висини једне и по плате коју би
остварило за месец који претходи месецу у коме
се исплаћује отпремнина, с тим што она не може
бити нижа од три просечне зараде у Републици
Србији, према последњем коначном објављеном
податку републичког органа надлежног за послове
статистике на дан исплате.''
Члан 2.
У члану 14. Одлуке речи: ''ван територије
општине'' замењују се речима: ''ван места рада.''
Члан 3.
Члан 16. Одлуке мења се и гласи:
''Изабраном, постављеном и именованом
лицу накнађују се трошкови смештаја, исхране,
превоза и остали трошкови у вези са службеним
путовањем у земљи.
Лицу из става 1. овог члана трошкови
исхране и градског превоза у месту у којем се
врши службени посао накнађују се преко
дневнице.
Трошкови смештаја накнађују се према
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и
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доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу
прве категорије (пет звездица).
Изабраном, постављеном и именованом
лицу коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и
доручак не накнађују се трошкови смештаја.
Дневница за службено путовање у земљи
исплаћује се изабраном, постављеном и
именованом лицу у висини 5% просечне месечне
зараде по запосленом у привреди Републике
Србије, према последњем коначном објављеном
податку републичког органа надлежног за послове
статистике на дан поласка на службено путовање.
Изабраном, постављеном и именованом
лицу коме је обезбеђена бесплатна исхрана,
дневница за службено путовање у земљи умањује
се за 80%.''
Члан 4.
После члана 16. додаје се нови члан 16а.
који гласи:
''Накнада трошкова службеног путовања у
иностранство припада изабраном, постављеном и
именованом лицу у складу са важећим
прописима.''
Члан 5.
Члан 19. Одлуке брише се.
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На основу члана 2. став 2. Закона о раду
(Службени гласник РС'', број 24/05 и 61/05), члана
1. став 1. тачка 2. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (''Службени гласник
РС'', бр. 34/01), члана 37. и 50. Закона о радним
односима у државним органима (''Службени
гласник РС'', бр. 48/91, 66/91 и 39/02), а у вези са
чланом 189. Закона о државним службеницима
(''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05 и 83/05),
сходно члану 53. Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника
(''Службени гласник РС'', бр. 86/07), на основу
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', број 16/05-пречишћен
текст и 19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган
општине Зрењанин на
седници одржаној дана 09.10.2007. године, донео
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИМЕНОВАНИХ
ЛИЦА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

Члан 6.
Члан 1.
У члану 20. став 1. мења се и гласи:
''Изабраном, постављеном и именованом
лицу накнађују се трошкови превоза за долазак на
рад и за одлазак с рада у висини цене месечне
претплатне карте у градском, приградском,
односно међуградском саобраћају.''
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-11/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.

У Одлуци о платама, додацима, накнадама
и другим примањима именованих лица и чланова
радних тела Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 19/06), у члану 12. Одлуке речи: ''ван
територије општине'' замењују се речима: ''ван
места рада''.
Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
''Именованом лицу накнађују се трошкови
смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у
вези са службеним путовањем у земљи.
Лицу из става 1. овог члана трошкови
исхране и градског превоза у месту у којем се
врши службени посао накнађују се преко
дневнице.
Трошкови смештаја накнађују се према
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и
доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу
прве категорије (пет звездица).
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Именованом лицу коме су обезбеђени
бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се
трошкови смештаја.
Дневница за службено путовање у земљи
исплаћује се именованом лицу у висини 5%
просечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије, према последњем
коначном објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике на дан
поласка на службено путовање.
Именованом лицу коме је обезбеђена
бесплатна исхрана, дневница за службено
путовање у земљи умањује се за 80%.''
Члан 3.
После члана 14. додаје се нови члан 14а.
који гласи:
''Накнада трошкова службеног путовања у
иностранство припада именованом лицу у складу
са важећим прописима.''
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распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'' бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 09.10.2007. године донео је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''СЕВЕРОЗАПАД-ЕЛЕМИР''
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу са
Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и наменом
површина утврђеном
Просторним планом
општине Зрењанин (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92) приступа се
изради Плана детаљне регулације радне зоне
''Северозапад-Елемир'' ( у даљем тексту:
Регулациони план).

Члан 4.
Члан 2.
Члан 17. Одлуке брише се.
Члан 5.
У члану 18. став 1. мења се и гласи:
''Именованом лицу накнађују се трошкови
превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у
висини цене месечне претплатне карте у градском,
приградском, односно међуградском саобраћају.''
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-12/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и
члана 45. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и
члана 22. Статута општине Зрењанин ( ''Службени
лист општине Зрењанин'' бр. 16/05- пречишћен
текст и 19/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о

Одлуком
о
приступању
изради
Регулационог плана одређује се граница обухвата
Регулационог плана, организација која
ће
израдити Нацрт и Предлог Регулационог плана,
рок израде Нацрта Регулационог плана, орган
односно организација, која ће вршити надзор над
спровођењем ове Одлуке, начин финансирања
израде Регулационог плана и други услови везани
за израду овог Регулационог плана, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Програм за
израду плана.
Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу на
јавно и остало грађевинско земљиште; поделу на
грађевинске зоне или целине; планиране трасе,
коридоре и регулацију саобраћајница и мрежу
јавне комуналне инфраструктуре; као и процену
потребних средстава за уређење саобраћајница и
изградњу јавне комуналне инфраструктуре и
остале податке од значаја за израду Регулационог
плана.
Члан 4.
Површина која ће се обухватити
Регулационим планом износи 62,89 ха и налази се
у северозападном делу града.
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Почетна преломна гранична тачка број 1
граничне линије подручја обухваћеног овим
планаом налази се у најсевернијој тачи и то на
осовини пута Зрењанин – Елемир . Од граничне
тачке број 1 гранична линија подручја иде
осовином пута Зрењанин – Елемир у правцу југа у
дужини око 1200 м све до граничне преломне
тачке број 2 . У граничној преломној тачки број 2
гранична линија подручја се ломи за око 270о и иде
даље граничном линијом обилазног пута и
катастрских парцела број 13279/1 и 13277/1 све до
граничне преломне тачке број 3 . У граничној
преломној тачки број 3 гранична линија подручја се
ломи за око 270о и иде даље
линијом
експропријације пруге Зрењанин – Кикинда у
правцу севера у дужини око 1500 м све до
граничне преломне тачке број 4 . У граничној
преломној тачки број 4 гранична линија подручја се
ломи за око 225о и иде даље границом између К.о.
Зрењанин III и К.о. Словачки Арадац у правцу
североистока у дужини од око 35 м све до
граничне преломне тачке број 5 . У граничној
преломној тачки број 5 гранична линија подручја се
ломи за око 270о и наставља даље границом између
К.о. Зрењанин III и К.о. Словачки Арадац у правцу
југоистока у дужини од око 150 м све до граничне
преломне тачке број 6 . У граничној преломној
тачки број 6 гранична линија подручја се ломи за
око 90о и иде даље границом између К.о. Зрењанин
III и К.о. Словачки Арадац у правцу североистока у
дужини од око 100 м све до граничне преломне
тачке број 7 . У граничној преломној тачки број 7
гранична линија подручја се ломи за око 270о и
наставља даље северном границом катастарске
парцеле број 750 у правцу југоистока у дужини од
око 390 м све до линије експропријације пута
Зрењанин – Елемир односно граничне преломне
тачке број 8 . У граничној преломној тачки број 8
гранична линија подручја се ломи за око 120о и
долази до почетне граничне преломне тачке број 1 .
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У складу са Законом о планирању и
изградњи и Правилником о садржини, начину
израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину
стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог плана
подлеже стручној контроли, коју врши Комисија.
О извршеној стручној контроли Комисија
саставља извештај, са свим примедбама и
ставовима по свакој примедби, који доставља ЈП
Дирекцији - предузећу које је израдило
Регулациони план, а исти су дужни да у року од
30 дана од достављања извештаја, поступе по
датим примедбама.
Члан 8.
По обављеној провери да ли је поступљено
по примедбима датим на Стручној контроли,
Нацрт Регулационог плана ставиће се на јавни
увид свим заинтересованим правним и физичким
лицима, оглашавањем у недељном листу
"Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30
дана, од оглашавања у недељном листу
"Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за
послове урбанизма, стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине.
Примедбе и предлози са јавног увида
доставља ће се Комисији путем Одељења за
послове урбанизма, стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине у писменој
форми најкасније последњег дана излагања плана
на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, са прихваћеним примедбама и
ставовима по примедбама. Овај извештај је
саставни део образложења предлога плана.

Члан 5.
Члан 9.
Стручне службе ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина" израдиће
Регулациони план, а на терет Програма уређивања
грађевинског земљишта општине Зрењанин.
Члан 6.
Регулациони план биће урађен у року од
60 дана од доношења акта о изради плана, а
чуваће се код доносиоца плана и у ЈП "Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина".
Члан 7.

Надзор над спровођењем ове Одлуке
вршиће Одељење за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанин.
О реализацији Регулационог плана стараће
се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина" и инвеститори изградње објекта –
будући корисници простора.
Члан 10.
Одлуком Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
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средине Општинске управе Зрењанин, бр. 50156/07-IV-05-01 од 19.06.2007. године одлучено је
да се израђује стратешка процена утицаја Плана
детаљне регулације радне зоне ''СеверозападЕлемир'' на животну средину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општине Зрењанин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-13/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
На основу члана 9. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник Републике Србије'', број
135/04), Одељење за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове и заштиту животне средине,
Општинске управе Зрењанин, дана
19.06.2007.године, доноси
ОДЛУКУ
O ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''СЕВЕРОЗАПАД-ЕЛЕМИР''
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене
утицаја на животну средину (у даљем тексту:
стратешка процена) за План детаљне регулације
радне зоне ''Северозапад-Елемир'' (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
План обухвата површину од 62,89 ха, и
даје претежну намену површина у радној зони
''Северозапад – Елемир''
лоцираној у
северозападном делу града уз изграђени обилазни
пут око Зрењанина (''Обилазница'') и општински
пут број 4 Зрењанин – Елемири, на око 3 км од
центра града.
Са југозапада радна зона се граничи
железничком пругом Зрењанин – Кикинда, са југа

09. октобар 2007.

обилазницом око Зрењанина, са североистока
општинским путем број 4 Зрењанин – Елемир, а
са
севера
је
омеђена
пољопривредним
земљиштем.
Комплекс радних зона ''Северозапад –
Елемир'' који је обухваћен Планом је неизграђен,
изузев парцела приватног корисништва на којима
су изграђени објекти за смештај пољопривредних
производа, алата и пољопривредне механизације.
Разлог за формирање радне зоне је
концентрација сличних садржаја, који траже
релативно велике грађевинске парцеле и имају
сличне просторне захтеве, а да се заштите градски
простори од могућег негативног еколошког
утицаја производних активности.
Улога овог простора у генералној
концепцији и развоју радних зона је велика и
представља битан елеменат у постојећој и
планираној структури града и има низ предности:
простор је не изграђен, налази се непосредно уз
обилазницу око Зрењанина, општински пут број 4
Зрењанин – Елемир, пругу Зрењанин – Кикинда и
у непосредној близини већ формиране и
делимично изграђене радне зоне ''Багљаш –
аеродром''.
План треба да обезбеди услове за
квалитетну организацију и уређење простора, који
је предмет плана и омогући привођење простора
планираним наменама.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја утицаја Плана су обезбеђивање заштите
животне
средине
и
одрживог
развоја
сагледавањем свих промена у просторно –
функционалној организацији имплементацијом
планских решења. У Извештају о стратешкој
процена утицаја планских решења на животну
средину даће се оцена стања, услови и корективне
мере за
смањење или потпуно уклањање
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
•

Значај плана и програма за заштиту
животне средине и одрживи развој
Обезбеђивање услова за квалитетну организацију
и уређење анализираног простора на коме су
смештене радне зоне ''Северозапад – Елемир''
условило је израду нове планске документације тј.
урбанистичког плана, којим би се утврдила
правила уређења, правила грађења, елементи
регулације, нивелације и остали неопходни
урбанистички показатељи и критеријуми за
просторни развој радних зона.
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Израдом Плана кроз правила уређења и
грађења,
рационалним
коришћењем
пољопривредног земљишта , оријентацијом на
технологије које омогућавају заштиту животне
средине и озелењавање угрожених и деградираних
простора, створиће се услови за смањењем
негативних утицаја на животну средину.
•

Проблеми заштите животне средине Плана и
могућност утицаја на:
(1) ваздух;
(2) воду;
(3) земљиште;
(4) климу;
(5) биљни и животињски свет;
(6) станишта и биодиверзитет;
(7) заштићена природна добра:
(8) становништво и здравље;
(9) градове и друга насеља;
(10) културно-историјска баштина;
(11) инфраструктурне, индустријске и друге
објекте;
(12) и друге створене вредности.

(1) Ваздух - Загађење ваздуха се јавља као
последица планираних активности, тако што се у
току радова при изградњи сваког новог објекта
може створити већа количина прашине, која може
прелазити дозвољене вредности у непосредној
околини објеката.
Одвијањем саобраћаја на манипулативним
површинама у оквиру радних зона може бити
повећана количина издувних гасова, али обзиром
да се не очекује већи интензитет саобраћаја, ове
активности у радним зонама неће довести до
промена у квалитету ваздуха.
Загађење ваздуха може се очекивати услед
одвођења вишка топлоте и димних гасова,
створених од различитих врста топљења и
сагоревањеа,
природном
вентилацијом
у
атмосферу.
У току неких индустријских производња
евентуално ће се јављати емисија прашине,
емисија димних гасова и емисија органских пара.
До загађења ваздуха може доћи у случају пожара
и експлозија, како у самом комплексу на
уређајима и инсталацијама, тако и шире. У
случају избијања пожара продукти настали
сагоревањем одлазе у атмосферу и загађују је.
Каква ће дистрибуција полутаната сагоревања
бити, директно зависи од тренутних климатских
услова.
Могућност аерозагађења постоји као последица
синергетских и кумулативних утицаја различитих
врста индустрија које се могу јавити у радним
зонама.
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(2) Вода - Загађење воде може се очекивати услед
неодговарајућег сакупљања отпадних вода,
загађених остацима горива или неадекватним
складиштењем отпада.
У фази изградње објекта неће бити радова такве
врсте које би стварале отпадне воде, па не треба
очекивати негативан утицај извођења радова на
површинске и подземне воде.
Из комплекса у оквиру радних зона ''Северозапад
– Елемир'' у Зрењанину, у околне затворене
канале преко засебних интерних канализација
испуштаће се отпадне воде следећег порекла:
- санитарно фекалне воде,
- технолошке воде,
- атмосферске воде.
Запошљавањем већег броја радника количина
санитарно фекалних вода ће се
повећати.
Карактер технолошке воде ће бити у зависности
од врсте индустрије.
Након третирања отпадне воде као резултат
добијаће се водени талог (муљ) и вода. Отпадни
муљ који садржи у себи тешке метале, уља и
евентуално бактерије сакупља се и носи на
прераду или се крајње лоцира на депонију коју
одреди надлежни санитарни орган, а вода се преко
интерне канализације може испустити у канал.
(3) Земљиште - Током извођења земљаних радова
изградње нових објеката може се нарушити
слојевита структура земљишта.
Последица
одвијања
саобраћаја
на
манипулативним
површинама
може
бити
таложење штетних материја на коловозној
површини и пратећим елементима, које се
падавинама и прањем спирају.
Загађење
земљишта
тешким
металима,
компонентама горива и моторног уља, може се
очекивати у оквиру сваког комплекса услед
изливања отпадних вода насталих прањем
бетонских површина и зауљене отпадне
атмосферске воде.
Загађење земљишта може бити везано и за
загађења чврстим отпадом, и то посебно
разношењем ветром.
Одабране технологије различитих индустријских
производњи могу бити праћена испуштањем
опасних материјала на земљиште.
Могућа је појава извесних количине отпадног
материјала чија се евиденција, начин одлагања,
места за његово одлагање, врши
према
документима система заштите животне средине, а
према стандарду ЈУС ИСО 14001.
Након изградње објеката, извршити озелењавање
слободних површина и хортикултурно уредити
локацију. Посебно обезбедити озелењавање
границе комплекса.
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(4) Клима - Мала надморска висина и
континенталност
доприносе
интезивнијем
загревању и хлађењу ваздуха због чега клима овог
подручја има умерено континентално обележје тј.
врло топла лета, врло хладне зиме и малу
количину падавина.
На микроклиму утичу водене површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње, зелене површине, орјентација улица
и објеката у насељу итд.
Као што се из анализе руже ветрова види, положај
радних зона ''Северозапад – Елемир'' у Зрењанину
је добро одабран.
(5) Биљни и животињски свет - На простору
обухваћеном планом нема шумске вегетације,
дендрофауне и угрожених биљних и животињских
врста.
Изградња објеката и извођење радова на простору
обухваћеном Стратешком проценом, може се
вршити под условом да се не изазову трајна
оштећења или значајне промене природних
облика, загађивање или на други начин
деградирање животне средине
(6) Станишта и биодиверзитет - При нормалним
условима изградње објеката а потом и њихове
експлоатације нема опасности по станишта и
биодиверзитет. Биодиверзитет и биолошки
ресурси морају се користити на начин који
омогућава њихов опстанак, обнављање и
унапређивање у случају нарушености.
(7) Заштићена природна добра - На основу
добијених услова од Завода за заштиту природе
Србије од дана 21.03.2007. бр.03-148 на овој
локацији се не налазе заштићена природна добра.
Обавеза и дужност свих инвеститора у радним
зонама ''Северозапад – Елемир'' у Зрењанину је, да
ако у току извођења грађевинских или других
радова, наиђу на природно добро геолошког,
палеонтолошког или минерално-петролошког
порекла, обавести Завод за заштиту природе
Србије и да предузме све мере заштите да се налаз
не оштети.
(8) Становништво и здравље - При нормалним
условима рада при изградњи објеката на
комплексима у радним зонама, уколико не дође
до хаварије, неће бити негативног утицаја на
здравље становништва. Негативан утицај на
здравље би се могао одразити пре свих на раднике
у индустријским комплексима у радним зонама
„''Северозапад – Елемир''.
При реализацији сваког новог пројекта у радним
зонама - уградњом опреме која је предвиђена
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технолошким пројектом, њеним одржавањем у
исправном стању уз обавезну примену свих
прописаних мера противпожарне и хигијенско
техничке заштите неће бити штетног утицаја на
здравље радника погона
као и на околно
становништво.
(9) Градови и друга насеља - Удаљеност градова и
насеља је таква да предметна локација при
нормалним условима рада нема утицаја на исте
(удаљеност: центар града 3,0 km, Елемир - 11 km,
...).
(10) Културно-историјска баштина - На основу
документације и према условима Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин за израду
Плана детаљне регулације ''Северозапад –
Елемир'' у Зрењанину на обухваћеном простору не
постоји регистрован археолошки материјал, што
не ослобађа инвеститоре у радним зонама обавезе
да омогући археологу овог завода да прати
извођење ископних радова.
Уколико би се у току извођења грађевинских и
других радова на изградњи објеката наишло на
археолошко налазиште или археолошке предмете,
извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и о томе обавести овај Завод, као и да
предузме мере да се налази не униште или оштете
и да се сачувају на месту и у положају у коме су
откривени, у складу са Законом о културним
добрима (''Службени гласник РС'', бр. 71/94).
(11) Инфраструктурне, индустријске и друге
објекте - Приступ комплексу омогућен је са
општинског пута број 4 Зрењанин – Елемир, на
који је комплекс директно ослоњен.
Повезивање локалитета остварено је формирањем
два прикључка на општински пут број 4 Зрењанин
– Елемир, са којих се настављају коловози до свих
блокова.
Кроз простор обухваћен границом плана пролази
дупли далековод 20KV FSK I и FSK II за напајање
Фабрике синтетичког каучука у Елемиру.
Обзиром на непознате податке о потребној снази
за простор радне зоне, полагањем два кабловска
вода 20 KV, могућа снага била би до 12 MW, уз
услов прерасподеле исте са локалитета ''Багљаш –
Аеродром''и ''Багљаш – Запад'', а због попуњеног
капацитета извора напајања тј. ТС 110/20 KV
''Зрењанин 3''.
Каблови 20 KV ће се довести до блока 1 који је
намењен за ''FULGAR EAST'', а даље по потреби
дуж зоне до будућих корисника.
У случају подребе веће снаге потрошње од
планиране у техничком, решењу ЕД ''Зрењанин'',
треба планирати проширење или изградњу нове
ТС 110/20 KV.
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Водоснабдевање
објеката
за
санитарне,
противпожарне и технолошке потребе у склопу
радних зона ''Северозапад – Елемир'' вршиће се из
градске водоводне мреже. Вода ће се свим
потрошачима
на
посматраној
површини
обезбедити прстенастим системом мреже.
Због евентуалних потреба за повећањем притиска
у мрежи, како би се удовољило свим санитарним,
технолошким и противпожарним потребама
потрошача, треба предвидети и бустер станице
чији ће тачан број и положај бити одређени
коначном пројектном документацијом.
Отпадне воде са локалитета Радне зоне
''Северозапад – Елемир'' одводиће
се по
сепарационом систему тј. посебним каналским
мрежама: за атмосферске воде и за санитарно
фекалне и технолошке воде.
За атмосферске воде са зауљених површина пре
улива
у
крајњи
реципијент
предвидети
одговарајући предтретман – сепаратор масти и
уља са таложником.
За технолошке отпадне воде предвидети
предтретман.
Дуж пута Зрењанин – Елемир, положен је
међумесни ТТ кабл ДПС 12 х 4 х 1,2, Зрењанин –
Елемир који је могуће искористити за повезивање
радне зоне на ТТ мрежу, а према условима
''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА''.
Повезивање на ТТ мрежу будућих корисника
могуће је на постојећи бакарни ТТ кабл дуж
општинског пута број 4 Зрењанин – Елемир, а
евентуална потреба за оптичким каблом решиће се
везивањем за исти на углу улица Железничке и
Студеничке.
Део гасоводног прстена средњег притиска, који
обухвата град Зрењанин, тангира предметни
локалитет. Са овог гасовода је у току израда
прикључка за кориснике простора на предметном
локалитету.
За
задовољење
термоенергетских
потреба
корисника
простора
обухваћеног
планом,
предвиђа се изградња гасовода средњег и ниског
притиска.
Термоенергетске потребе пословних корисника
простора
задовољиће
се
коришћењем
расположиве количине гаса у гасоводном прстену
око Зрењанина, а на основу енергетске
сагласности дистрибутера земног гаса. Сваки
корисник из ове категорије ће градити сопствену
Мерно Регулациону Станицу.
Термоенергетске потребе осталих корисника
простора задовољиће се изградњом Мерно
Регулационе Станице и дистрибутивног гасовода
ниског притиска. Сваки од корисника ће имати
сопствену кућну Мерно Регулациону Станицу.
За случај да енергетске потребе корисника
простора
пређу
расположиве
капацитете

Страна 203

гасоводног прстена средњег притиска, предвиђа се
изградња Главне Мерно Регулационе Станице.
Ова ГМРС ће се доводним гасоводом напајати
земним гасом са магистралног гасовода МГ - 01
који је на око 6,5 km удаљен од комплекса
''Северозапад''.
За све нове објекте који буду изграђени потребно
је прикључење на планирану инфраструктуру по
пројектно-техничкој документацији.
•

Степен утицаја плана и програма на друге
планове и програме, укључујући и оне у
различитим хијерархијским структурама

Према Просторном Плану општине Зрењанин, а са
становишта урбанистичког планирања планирање
индустријских зона представља битан елеменат
рационалне просторне структуре где су значајни
ефекти
рационалног
коришћења
градског
земљишта, целисходнијег и оптималнијег решење
инфраструктурних објеката, смањења обима и
дужина свих видова транспорта, повећане
могућности свих видова пословне и технолошке
интеграције међу индустријским јединицама,
оптималнијег организовања, припремања и
уређивања локалитета и др.
Узимајући у обзир све елементе од урбоекономских ефеката, усвојених критеријума,
методологије димензионисања па до утицаја
ширих урбаних целина, предложен је дисперзиван
просторни концепт размештаја индустријских
зона,
тангентан
на
обилазну
градску
саобраћајницу са једне и градских и насељских
структура са друге стране.
За све радне зоне на територији општине
Зрењанина требало би урадити урбанистичке
планове, а након тога урбанистичке пројекте –
појединачно за сваког инвеститора.
У поступку израде Програма за израду плана
детаљне регулације прикупљена су мишљења од
стране надлежних министарстава и надлежних
јавних предузећа о условима и сагласностима
потребним за израду Плана детаљне регулације.
Предметни План захтева у складу са чланом 61
Закона о планирању и изградњи, израду
урбанистичког пројекта за потребе парцелације и
препарцелације.
У општини Зрењанин у току је израда новог
Генералног плана града Зрењанина.
Примењене мера заштите животне средине у
Плану
детањне
регулације
радне
зоне
''Северозапад – Елемир'' дају добар основ за
уклапање у нови Генерални План града
Зрењанина са аспекта законских прописа из
области заштите животне средине.
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2. Карактеристике утицаја
• Вероватноћа,
интензитет,
сложеност,
реверзибилност
Вероватноћа,
интензитет,
сложеност
и
реверзибилност утицаја на простору радних зона
зависиће од врсте делатности која ће се обављати
на појединим комплексима у оквиру радних зона.
• Временска димензија (трајање, учесталост,
понављање)
Временска димензија утицаја зависиће од
активности на самим комплексима, броја радних
смена и броја запослених на сваком од комлекса у
оквиру радних зона.
• Просторна димензија
Радне зоне ''Северозапад – Елемир'' лоциране су у
северозападном делу града уз изграђени део
обилазног пута око Зрењанина и општински пут
број 4 Зрењанин – Елемир, на око 3 km од центра
града.
Са југозапада радна зона се граниче железничком
пругом Зрењанин – Кикинда, са југа обилазницом
око Зрењанина, са североистока општинским
путем број 4 Зрењанин – Елемир, а са севера је
омеђена пољопривредним земљиштем.
На сваком комплексу у радним зонама
''Северозапад
–
Елемир''
у
Зрењанину
запошљавала би се радна снага
одређеног
образовања из општине Зрењанин, тако да сам рад
сваког од нових пројеката пројекта не би битно
утицали на насељеност и концентрацију
становништва. Незнатан прилив стручне радне
снаге не би битније пореметио досадашње
демографске карактеристике.
• Кумулативна и синергијска природа
утицаја
У карактер утицаја на животну средину треба
уградити и чињеницу да се они могу јавити као
последица синергетских и кумулативних утицаја
различитих врста индустрија које се могу јавити у
радним зонама.
• Ризици по људско здравље и животну
средину
Негативан утицај на здравље би се могао одразити
пре свих на раднике у индустријским
комплексима у радним зонама ''Северозапад –
Елемир''.
Штетни утицаји на здравље радника погона у
оквиру сваког комплекса у радним зонама као и на
околно становништво испољили би се у случају
да се не угради опрема која је предвиђена
технолошким пројектом, да се не управља њеним
одржавањем у исправном стању уз обавезну
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примену свих прописаних мера противпожарне и
хигијенско техничке заштите.
• Деловање на области
културног и другог значаја

од

природног,

На обухваћеном простору не постоји регистрован
археолошки материјал, што не ослобађа
инвеститоре у радним зонама обавезе да омогући
археологу овог заваода да прати извођење
ископних радова.
Уколико би се у току извођења грађевинских и
других радова на изградњи објеката наишло на
археолошко налазиште или археолошке предмете,
извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и о томе обавести овај Завод, као и да
предузме мере да се налази не униште или оштете
и да се сачувају на месту и у положају у коме су
откривени, у складу са Законом о културним
добрима.
Члан 4.
Извештај о стратешкој процени ће
проценити и вредновати могући значајнији утицај
на животну средину до којих може доћи
имплементацијом Плана.
Извештај о стратешкој процени садржаће
следеће елементе, односно биће сачињен по
следећеој методологији
• Полазне основе стратешке процене
• Општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора
• Процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину
• Смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским
нивоима и процене утицаја пројеката на
животну средину
• Програм праћења стања животне средине
у току спровођења плана (мониторинг)
• Приказ коришћене
методологије
и
тешкоће у изради стратешке процене
• Приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана са
аспекта разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план
• Закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
Члан 5.
Документи од значаја за израду стратешке
процене су:
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Закон о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Службени гласник РС'',
број 135/04),
Закон о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'', број 135/04),
Закон о процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', број
135/04),
Закон
о
планирању
и
изградњи
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и
34/06),
Просторни план општине Зрењанин
(''Међуопштински
службени
лист
Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92)
Локални еколошки план – ЛЕАП – (
усвојен
на
седници
СО
дана
20.06.2003.године, закључком број 06-394/03-I-04-01)
Стратегија одрживог развоја општине
Зрењанин 2006-2013 (усвојен на седници
СО дана 20.12.2005.године, закључком
број 06-79-2/05-I-04-01)
Услови добијени од органа и организација
за израду Плана детаљне регулације радне
зоне ''Северозапад-Елемир''.
Члан 6.

За носиоца израде Извештаја о стратешкој
процени одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени ће образовати мултидисциплинарни
стручни тим, састављен од запослених са
одговарајућим лиценцама и по потреби
ангажовати стручна лица или организације за
поједине елементе стратешке процене.
Рок за израду Извештаја о стратешкој
процени је 60 дана од ступања на снагу ове одлуке
Члан 7.
Орган надлежан за припрему плана,
општинска управа – Одељење за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и
заштиту животне средине, обезбеђује учешће
заинтересованих органа и организације и јавности
на начин да се излагање на јавни увид Предлога
плана и Извештаја о стратешкој процени
истовремено оглашава у локалном листу, при
чему се оглашавају подаци о времену и месту
излагања Предлога Плана и Извештаја о
стратешкој процени на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе, о времену и месту
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одржавања јавне расправе, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 8.
Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени ће се обезбедити из буџета
општине Зрењанин.
Члан 9.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
радне зоне ''Северозапад-Елемир'' и објављује се у
''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 501-56/07-IV-05-01
Дана: 19.06.2007.године
ЗРЕЊАНИН
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Никола Халас
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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/05 – пречишћен текст и 19/06), и чл. 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине
Зрењанин
(''Службени
гласник
Републике Србије'' број 104/06), Привремени
орган општине Зрењанин, на седници одржаној
дана 09.10.2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВРАЋАЊУ СИМБОЛА АП ВОЈВОДИНЕ
НА ЗГРАДУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се враћање
симбола АП Војводине, грба и заставе, на зграду
општине Зрењанин.

Члан 2.
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Констатује се да је истицање симбола АП
Војводине, грба и заставе, уз грб и заставу
Републике Србије регулисано чланом 6. Одлуке о
употреби историјског знамења АП Војводине
(''Службени лист АП Војводине'', број 10/02) и
чланом 4. Одлуке о застави АП Војводине
(''Службени лист АП Војводине'', број 2/04).
Члан 3.
Налаже се Општинској управи општине
Зрењанин да, у складу са горе наведеним, на
зграду општине Зрењанин, поред грба и заставе
Републике Србије истакне и грб и заставу АП
Војводине.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука број 06-129-115/06-I-04-01 од
14.12.2006. године Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 19/06).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-15/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 22. и 99. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/05 – пречишћен текст и 19/06), члана 39.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник Републике Србије''
број 104/06), Привремени орган општине
Зрењанин, на седници одржаној дана 09.10.2007.
године, донео је
ЗАКЉУЧАК

09. октобар 2007.

1. Општина Зрењанин најоштрије осуђује
напад неонациста на учеснике грађанског
антифашистичког
скупа
''Стоп
фашизму'',
одржаног дана 07.10.2007. године у Новом Саду, а
организованог од стране независног друштва
новинара Војводине и невладиних организација.
2. Општина Зрењанин даје пуну подршку
Министарству унутрашњих послова Републике
Србије у предузимању свих законом прописаних
мера поводом немилог догађаја.
3. Са овим Закључком упознати средства
јавног информисања.
4. Закључак објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-16/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 14. став 4. и члана 61.
Закона о пољопривредном земљишту ("Службени
гласник Републике Србије", број 62/2006) и члана
17. тачка 17. Статута општине Зрењанин
("Службени лист општине Зрењанин ", број
16/2005-пречишћен текст и 19/06), а уз сагласност
Mинистарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије број 320-110088/2007-06 од 24.09.2007. године Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
09.10.2007. године доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА
2006/2007. ГОДИНУ
Мења се и допуњује Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Зрењанин за 2006/2007.
годину (у даљем тексту: ''Програм'') усвојен на
седници Привременог органа општине Зрењанин
дана 08.02.2007. године (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 2/07) и то:
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У Програму у тачки III План коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
додају се нови ставови 4, 5, 6, 7. и 8 који гласе:
''Пољопривредно земљиште у државној
својини може се дати на коришћење без плаћања
накнаде образовним установама – школама,
стручним
пољопривредним
службама
и
социјалним установама у површини која је
примерена делатности којом се баве, а највише до
100 ха, а високообразовним установама –
факултетима и научним институтима чији је
оснивач држава и установама за извршење
кривичних санкција највише до 1000 ха.
Одлуку о томе доноси Председник
општине Зрењанин уз сагласност Mинистарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије.''
''Прихвата се иницијатива Окружног
затвора Зрењанин, Основне школе ''Јован Дучић''
из Клека и Основне школе ''1. Октобар'' из Ботоша
и овим Програмом се пољопривредно земљиште у
државној својини и то: кат.парц.бр. 4340/1
површине 15 74 56 ха потес ''Катинци Мартинци'',
кат.парц.бр. 874/1 површине 09 35 35 ха у потесу
''Немачке ливаде'', кат.парц.бр. 3630/2 површине
01 00 81 ха у потесу ''Преко канала'', кат.парц.бр.
3630/11 површине 05 50 86 ха у потесу ''Преко
канала'' и кат.парц.бр. 3631/11 површине 07 44 61
ха у потесу ''Преко канала'' у к.о. Зрењанин III,
кат.парц.бр. 726 површине 00 63 86 ха и
кат.парц.бр. 634/2 површине 03 61 40 ха у потесу
''А'' у к.о. Клек, кат.парц.бр. 3504/11 површине 00
03 26 ха, кат.парц.бр. 3502 површине 02 88 41 ха,
кат.парц.бр. 3503 површине 00 25 23 ха,
кат.парц.бр. 3504/2 површине 10 30 81 ха,
кат.парц.бр. 3504/7 површине 00 30 88 ха и
кат.парц.бр. 3517 површине 00 20 47 ха у к.о.
Ботош, одређује као земљиште ради давања на
коришћење без плаћања накнаде у складу са
чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту.
Упућују се Окружни затвор Зрењанин,
Основна школа ''Јован Дучић'' из Клека и Основна
школа ''1. Октобар'' из Ботоша да након добијања
сагласности
од
стране
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије на измене и допуне овог
Програма поднесу захтев Председнику општине
Зрењанин ради добијања на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини''.
''У катастарској општини Бело Блато
дужина закупа пољопривредног закупа у државној
својини која је Годишњим програмом заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта општине Зрењанин за 2006/2007.

Страна 207

годину предвиђена на 5 година мења се и износи
20 година''.
Ове измене и допуне Програма објавити у
''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-17/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о референдуму
и народној иницијативи (''Службени гласник РС'
бр. 48/94 и 11/98), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр.16/05-пречишћен текст и 19/06) и члана 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине
Зрењанин
(''Службени
гласник
Републике Србије, бр. 104/06), Привремени орган
општине Зрењанин на седници одржаној
09.10.2007. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о резултатима
референдума спроведеног на територији Месне
заједнице ''Орловат'' Орловат о увођењу
самодоприноса за период 01.09.2007. до
31.08.2012. године, а који је поднела Комисија за
спровођење референдума.
II
Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 27.06.2007. године, донео је
Одлуку о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Орловат'' Орловат, о
увођењу самодоприноса за период 01.09.2007. до
31.08.2012. године.
III
На референдуму спроведеном 18. и
19.08.2007. године, од укупно 1357 уписаних
грађана који имају бирачко право, гласало је 350
грађана са бирачким правом.

Страна 208

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

IV
Констатује се да референдум о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Орловат'' Орловат, за период 01.09.2007. до
31.08.2012. године НИЈЕ ПУНОВАЖАН, пошто
на њему није гласала већина грађана, који имају
бирачко право и који су уписани у бирачки
списак, у складу са чланом 24. став 1. Закона о
референдуму и народној иницијативи.

09. октобар 2007.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-20/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
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V
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
листу општине Зрењанин ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-18/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст и
19/06) члана 9. став 1. и 4. Одлуке о оснивању
Јавног стамбеног предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00 и 5/06), члана 3. Пословника о раду
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), а
у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), Привремени
орган општине Зрењанин, на седници одржаној
09.10.2007. године, донео је
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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05-пречишћен текст и 19/06), а у вези члана
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', број
104/06), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 05.10.2007. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
'ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ЛАСЛО ФУКС, дипл. економиста,
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин''
Зрењанин.

РЕШЕЊЕ

II

I

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
Статута ЈП ''Радио Зрењанин'' Зрењанин, којa је
донетa на седници Управног одбора одржаној
30.07.2007. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-21/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

09. октобар 2007.
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Братислав Томић,с.р.
231
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст и
19/06)
члана 9. Одлуке о оснивању Јавног
стамбеног предузећа (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст, 5/00, 7/00
и 5/06), члана 37. Статута Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин, члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА 'ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ЛАСЛО ФУКС, дипл. економиста,
поставља се за директора Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин, на период од 4
године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-22/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
232
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст
и 19/06), члана
6. Одлуке о преузимању
оснивачких права над здравственом установом
Апотека Зрењанин, Зрењанин, (''Службени лист
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општине Зрењанин'', број 13/06), члана 16. и 24.
Статута Апотекa Зрењанин, Зрењанин, члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АПОТЕКA ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Апотека
Зрењанин именују се:

Зрењанин,

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ГОРАН ПЕТКОВИЋ, професор разредне наставе, представник оснивача
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. др МИОДРАГ МАКСИЋ, лекар, представник оснивача
3. ИВАНА ПРИЉЕВА, спец. медиц. психологије, представник оснивача
4. мр ph БРАНИСЛАВА ИЛИЈИН, представник запослених
5. мр ph СНЕЖАНА ЦВИЈАНОВИЋ, представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-23/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
233
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст
и 19/06), члана
6. Одлуке о преузимању
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оснивачких права над здравственом установом
Апотека Зрењанин, Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 13/06), члана 16. и 28.
Статута Апотекa Зрењанин, Зрењанин, члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКA ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН

09. октобар 2007.

општине Зрењанин'', број 2/07), члана 34. Статута
Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин,
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 15/06) а у вези члана 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ''
ЗРЕЊАНИН
I

I
У Надзорни одбор Апотека
Зрењанин именују се:

Зрењанин,

ДРАГОСЛАВА СТАРОСТА, именује се
за члана Надзорног одбора Дома здравља ''Др
Бошко Вребалов'' Зрењанин, као представник
запослених.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ИВАН БОШЊАК, ветеринар, представник оснивача
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. ВЕСНА ЧЕЖЕК, инжењер, представник
оснивача
3. мр ph ГОРДАНА АЛЕКСЕЈЕВ, представник запослених
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-24/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
234
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст
и 19/06), члана 23. а у вези члана 20. Одлуке о
оснивању здравствене установе Дом здравља ''Др
Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени лист

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-25/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст и
19/06), члана 22. Одлуке о подели Новинскоиздавачког и Радио-дифузног Јавног предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 7/05), члана 3. Пословника о раду
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 15/06),
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
09.10.2007. године, донео је

09. октобар 2007.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
ДУШАНКА ЂУЈИЋ, новинар, разрешава
се дужности члана Надзорног одбора Јавног
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин, као
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-26/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
236
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст и
19/06), члана 22. Одлуке о подели Новинскоиздавачког и Радио-дифузног Јавног предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 7/05), члана 40. Статута Јавног
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин, члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
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ДЕЈАН ПОПОВ, новинар, именује се за
члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин''
Зрењанин,
као
представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-27/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
237
На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и
101/05), члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 –
пречишћен текст и 19/06), члана 3. Пословника о
раду Привременог органа општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06) а
у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
орган општине Зрењанин, на седници одржаној
09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН
I
ВЕСНА СУДАРСКИ, васпитач, именује
се за члана Управног одбора Предшколске
установе Зрењанин, као представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-28/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст
и 19/06), члана 14. Одлуке о оснивању Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/03), члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

09. октобар 2007.

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст
и 19/06), члана 14. Одлуке о оснивању Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/03), члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАДОВАН ВИШЕКРУНА, дипл. правник,
именује се за члана Управног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

I
ГОРАН ПЕТКОВИЋ, професор разредне
наставе, разрешава се дужности члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-29/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
239

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-30/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
240
На основу члана 54. став 3. тачка 5. Закона
о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине

09. октобар 2007.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН
I
МИЛОШ РАНЂЕЛОВИЋ, електро инжењер,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, као
представник локалне заједнице.
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I

ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл. маш.
инжењер, именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, као
представник локалне заједнице.
II
Мандат Дејану Димитријевићу, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'', Книћанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине општине
Зрењанин, број: 06-36-43/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-31/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-32/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
242

241
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН

На основу члана 54. став 3. тачка 2. Закона
о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗРЕЊАНИНУ
I
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ИЛИЈА ПИШТИЊАТ, дипл. машински
инжењер, разрешава се дужности члана Школског
одбора Техничке школе у Зрењанину, као
представник родитеља.

06-36-59/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).

II

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-33/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
243
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06), члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗРЕЊАНИНУ
I
ВЕСНА МОШОРИНСКИ, текстилни
техничар, именује се за члана Школског одбора
Техничке школе у Зрењанину, као представник
родитеља.
II
Мандат Весне Мошорински, траје до
истека мандата Школског одбора Техничке школе
у Зрењанину, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број:

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-34/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
244
На основу члана 54. став 3. тачка 4. Закона
о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗРЕЊАНИНУ
I
АНА РАДЛОВАЧКИ, дипл. економиста,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Медицинске школе у Зрењанину, као представник
родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

09. октобар 2007.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

Број: 06-77-35/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.
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II

Мандат Снежани Остојић, траје до истека
мандата Школског одбора Медицинске школе у
Зрењанину, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број:
06-36-61/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).

245
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 09.10.2007. године, донео је

III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-77-36/07-I-04-01
Дана: 09.10.2007. године
ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗРЕЊАНИНУ

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић,с.р.

I
СНЕЖАНА ОСТОЈИЋ, медицинска
сестра, именује се за члана Школског одбора
Медицинске школе у Зрењанину, као представник
родитеља.
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