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 На основу члана 20. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 
62/06), члана 10. Закона о референдуму и народној 
иницијативи (''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 
11/98), члана 68. став 5. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени  лист општине Зрењанин'', бр. 4/03, 13/03, 
21/04, 5/06 и 2/07) , члана 93. став 5. 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 РС'', бр. 104/06), Привремени 
орган општине Зрењанин, на седници одржаној  24.04. 
2007. године донео је  

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''МЕЛЕНЦИ'' 
МЕЛЕНЦИ 

 
Члан 1. 

 
 Поводом иницијативе број: 84 од 22.02.2007. 
године Месне заједнице ''Меленци'' Меленци за 
увођење самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Меленци'' Меленци, расписује се референдум на 
територији Месне заједнице ''Меленци'' Меленци на 
којем ће се грађани изјаснити о иницијативи за увођење 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Меленци'' Меленци за период од 01.06.2007. до 
31.05.2012. године. 

Члан 2. 
 

 На референдуму ће се грађани изјашњавати о 
следећем питању:  
 '' Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Меленци'' Меленци за период од 01.06.2007. до 
31.05.2012.године?''  
 На питање из претходног става грађани ће 
одговорити са ''за'' или ''против''. 
 

Члан 3. 
 

 Право учешћа на референдуму имају грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на 

територији Месне заједнице ''Меленци'' Меленци, као и 
грађани који немају изборно право и пребивалиште на 
територији Месне заједнице ''Меленци'' Меленци, ако 
на тој територији имају непокретну имовину а 
средствима која ће се прикупити самодоприносом 
побољшавају се услови коришћења те имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса сматра се 
донетом ако се за њу изјаснило већина од укупног броја 
грађана из претходног става. 
 

Члан 4. 
  
 Референдум о увођењу самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Меленци'' Меленци, 
одржаће се  12. и 13. 05. 2007. године у времену од 
07,00 до 20,00 часова, на следећим гласачким местима: 
 - Меленци I, ОШ ''Др Бошко Вребалов'' 
Меленци, Српских Владара 63, 
 - Меленци II, ОШ ''Др Бошко Вребалов'' 
Меленци, Српских Владара 63, 
 - Меленци III, ОШ ''Др Бошко Вребалов'' 
Меленци, Српских Владара 63. 
 

Члан 5. 
 
 Поступак спровођења референдума одржаће се 
у складу са одредбама Закона о референдуму и 
народној иницијативи и Статута општине Зрењанин. 
 

Члан 6. 
 

 Привремени орган ће решењем именовати 
Комисију која ће спровести референдум. 
 

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:  06-36-2/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број 
16/05 – пречишћен текст и 19/06), члана 68. став 5.  
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 4/03, 13/03,  21/04, 5/06 и 2/07) 
и члана 3. Одлуке о распуштању  Скупштина општине 
Зрењанин и образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени огран општине Зрењанин на седници 
одржаној дана 24.04.2007. године, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

РЕФЕРЕНДУМА О  УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.06.2007. ДО 
31.05.2012. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ''МЕЛЕНЦИ''  МЕЛЕНЦИ     
 
I 
 

 Овим решењем именује се Комисија за 
спровођење референдума о увођењу самодоприноса за 
период 01 06.2007. до 31.05.2012. године на територији 
Месне заједнице ''Меленци'' Меленци.     
 

II 
 

 У Комисију за спровођење референдума 
именују се: 
 
 1. ИВИЦА МИЛИВОЈЕВ, председник 
 2.ЂУРА БАЋАН, заменик председника 
 3. ЗОРИЦА ВИТОМИРОВ, члан 
 4. МОМЧИЛО БУЛИЋ, заменик члана 
 5. НЕДЕЉКО ЂУРИЋ, члан 
               6. ЖАРКО БЕНГИН,  заменик члана 
 7. ДУБРАВКА ЂУРИЋ, члан 
 8. СИНИША БОЛОЗАН, заменик члана  
 9. МИХАЈЛО БЕНГИН, члан  
             10. СИНИША ЧОКУЛОВ, заменик члана.  

 
III 

 
 Задаци Комисије су да организује и спроведе 
све послове у вези поступка спровођења референдума  
у складу са одредбама  Закона о референдуму и 
народној иницијативи и  Статута општине Зрењанин. 
 

IV 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН                                                         
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН                                                  
Број:  06-36-3/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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            На основу члана 36. став 1. Закона о туризму 
(„Службени гласник РС”, бр. 45/05), члана 18. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), члана 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 62/06), члана 17 тачка 20. и члана 22. тачка 14. 
Статута општине Зрењанин („Службени лист општине 
Зрењанин”, бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06), у вези 
чл. 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 24.04.2007. године донео је 
 

ОДЛУКУ 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком утврђује се обавеза и начин 
плаћања боравишне таксе за боравак у туристичким 
објектима за смештај на територији општине Зрењанин. 
 

Члан 2. 
 

 Боравишну таксу плаћа лице које користи 
услугу смештаја у туристичком објекту изван свог 
пребивалишта. 
 Туристичким објектом у смислу ове одлуке 
сматра се хотел, мотел, пансион, туристички апартман, 
камп, као и сваки други објекат у коме се туристима 
пружају услуге смештаја независно од назива под којим 
послује (преноћиште, коначиште и др.). 
 Туристичким објектима сматрају се и куће, 
станови, апартмани и собе за одмор које физичка лица 
изнајмљују туристима. 

 
Члан 3. 

 
 Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка 
у туристичком објекту за смештај. 
 

Члан 4. 
 

 Висина боравишне таксе утврђује се у износу 
од 70,00 динара дневно. 
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Члан 5. 
 

Боравишну таксу не плаћају: 
1) деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско лечење 

односно специјализовану рехабилитацију од стране 
надлежне лекарске комисије; 

3) лица која организовано бораве у туристичком 
објекту ради извођења истраживачких, еколошких и 
сличних акција, осим спортиста који се налазе на 
припремама и такмичењима; 

4) страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе 
плаћања таксе; 

5) лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица 
од седам до петнаест година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну 
таксу ако поднесу доказ о испуњавању услова 
утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда 
школе, односно организатора радних, истраживачких и 
еколошких акција, упут лекарске комисије и др.). 
 

Члан 6. 
 

 Наплату боравишне таксе врше предузећа, 
друга правна лица и предузетници који су уписани у 
одговарајући регистар, као и физичка лица која пружају 
угоститељске услуге смештаја (у даљем тексту: давалац 
смештаја). 
 Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге смештаја. 
 

Члан 7. 
 

 Ако давалац смештаја не наплати боравишну 
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 
ненаплаћене боравишне таксе. 
 

Члан 8. 
 

 Давалац смештаја дужан је да у рачуну за 
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 
таксе, а у случају из члана 5. ове одлуке да наведе основ 
ослобађања од плаћања боравишне таксе. 

 
Члан 9. 

 
 Средства од наплаћене боравишне таксе 
давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку 
сваких петнаест дана у месецу. 
 

Члан 10. 
 

 Средства боравишне таксе приход су буџета 
општине и уплаћују се на уплатни рачун број 840-
714552843-83, а користе се, у складу са законом, за 
обезбеђивање информативно-пропагандног материјала 
којим се промовишу туристичке вредности и културно 

наслеђе општине Зрењанин, за обезбеђивање 
туристичке сигнализације и за рад туристичко-
информативног центра. 

 
Члан 11. 

 
 У погледу начина утврђивања боравишне 
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно 
прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе 
закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација, ако овом одлуком није друкчије 
одређено. 

Члан 12. 
 

 Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара 
казниће се за прекршај предузеће или друго правно 
лице ако: 
 1) не наплати боравишну таксу истовремено са 
наплатом услуге смештаја (члан 6. став 2. ове одлуке); 
 2) у рачуну за услугу смештаја не искаже 
посебно износ боравишне таксе (члан 8.); 
 3) не уплати средства боравишне таксе у 
прописаном року (члан 9.). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу од 250 до 25.000 
динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000 
динара. 

Члан 13. 
 

 Новчаном казном од 250 до 25.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице које пружа 
угоститељске услуге смештаја и изнајмљује туристима 
куће, станове, апартмане и собе за одмор ако видно не 
истакне износ боравишне таксе и не придржава се 
утврђеног износа. 

Члан 14. 
 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о боравишној такси („Службени лист 
општине Зрењанин”, бр. 9/02). 
 

Члан 15. 
 

 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:  06-36-5/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З Р Е Њ А Н И Н                                               

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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         На основу члана 74. став 2. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 
47/03 и 34/06 ), члана 6. тачке 6 и 10  и члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ( “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 гласниг РС’’, број 104/06), Привремени 
орган општине Зрењанин на седници одржаној дана  
24.04.2007. године донео је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о критеријумима и мерилима за 
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (’’Службени лист општине 
Зрењанин’’, бр. 11/03, 13/03, 3/05 и 1/06),  у члану 2. иза 
става 2. додају се нови ставови 3. и 4  који гласе: 
         “Висина закупнине и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта може се мењати највише 
једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета 
општине за наредну годину, а на предлог Управног 
одбора ЈП “Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина”. 
          Изузетно, висина закупнине и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта може се изменити и у случају 
доношења, односно измене закона или других прописа 
којим се уређују изворни приходи јединице локалне 
самоуправе.” 

Члан 2. 
 

           Члан 9. мења се и гласи: 
 “Висина закупнине за 2007. годину износи 
(дин/м2 ): 
 
Екстра 
зона 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Пета 
зона 

1.316,00 789,00 527,00 395,00 329,00  
 
 Висина закупнине утврђује се овом одлуком за 
сваку годину посебно’’. 
 

Члан 3.  
 

 Члан 16. мења се и гласи: 
 “Трошкови припремања у 2007.години износе: 
- Екстра зона...............................   1.316,00 дин/м2 

бруто површине објекта 
- Прва зона..................................      790,00 дин/м2 

бруто површине објекта 

-      Друга зона.................................    658,00 дин/м2 
бруто површине објекта  

- Трећа зона.................................      527,00 дин/м2 
бруто површине објекта  

- Четврта зона.............................      395,00 дин/м2 
бруто површине објекта 

- Пета зона....................................     263,00 дин/м2 
бруто површине објекта" 

 
Члан 4.  

 
 У члану 24. став 1. табеларни преглед мења се 
и гласи: 
 

ВРСТА 
ОПРЕМАЊА 

ПРИМАРНА 
МРЕЖА 

СЕКУНДАРНА 
МРЕЖА 

У К У 
П Н О 

Водовод 78,00 66,00 144,00 
Електромрежа 131,00 79,00 210,00 
Коловоз 131,00 131,00 262,00 
Кишна 
канализација 

131,00 131,00 262,00 

Фекална 
канализац. 

131,00 131,00 262,00 

Тротоари 40,00 40,00 80,00 
Јавна расвета 53,00 40,00 93,00 

У к у п н о  695,00 618,00 1.313,00 
 

Члан 5. 
 
    Члан 26. се брише. 
 

Члан 6. 
 
             У члану 27. после тачке 20. додају се нове тачке 
21. до 24. које гласе: 
“21. изградњу гаража у оквиру стамбених објеката        
у нивоу терена -----------------------------------------------  0,7  
22. изградњу економских објеката у дворишту ( стаје, 
котарке, затворене шупе за пољоприврадне машине)----
--------------------------------------------------------------------0,4 
 23. изградњу отворених складишта ( надстрешница) у 
оквиру пословно-комерцијалних објеката ( дрваре, 
гвожђаре и сл.) ----------------------------------------------- 0,4 
 24. изградњу гаража за смештај аутобуса, камиона и 
сл.( у оквиру транспортних делатности ) ------------- 0,5’’ 

   
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу оппштине 
Зрењанин.” 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
Број:  06-36-6/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н 



25. април 2007.        Број 7            Службени лист општине Зрењанин                               Страна 85 

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
OПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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          На основу члана 7., 11. и 15. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласних 
РС'' бр. 62/06 ) 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 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине Зрењанин 
(’’Службени гласниг РС’’, број 104/06), Привремени 
орган општине Зрењанин на седници одржаној дана  
24.04.2007. године донео јe 
 

О Д Л У К У    
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(“Службени лист општине Зрењанин”  бр. 1/06 и 2/07 ) 
у члану 3. став 3. мења се и гласи: 

“Висина таксе утврђене таксеном тарифом може 
се мењати једанпут годишње и то у поступку 
утврђивања буџета општине за наредну годину.” 

После става 3. додаје се нов став 4. који гласи: 
“Изузетно, висина таксе утврђене таксеном 

тарифом може се изменити и у случају доношења, 
односно измене закона или другог прописа којим се 
уређују изворни приходи јединице локалне 
самоуправе” 

Члан 2. 
 

У делу Одлуке – Тарифа локалне комуналне 
таксе у Тарифном броју 1. у тачки 2. , подтачка а) у 
првој алинеји износ од 13,70 дин. замењује се износом 
од 18,26, дин., a у другој алинеји износ од 11,42 дин. 
замењује се износом од 15,23 дин. 

У истом Тарифном броју, у тачки 2., подтачка б) 
у првој алинеји износ од 15,47 дин. замењује се 
износом од 20,63 дин., а у другој алинеји износ од 11,89 
дин. замењује се износом од 15,85 дин.  

 
Члан 3. 

 
У делу Одлуке -  Тарифа локалне комуналне 

таксе, иза тарифног броја 12 додаје се  Tарифни број 13 
који гласи: 

“За коришћење такси стајалишта одређених 
Елаборатом о такси стајалиштима у граду Зрењанину 
плаћа се комунална такса у шестомесечном износу од         
2.000,00 дин.. 

                    
 1. У првој пословној зони, локали до 30м² 
површине у приземљу са улазом или излогом на улицу 
Краља Александра I Карађорђевића, 756,00 динара по 
једном квадратном метру корисне површине; НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе по овом Тарифном броју је 
правно лице и предузетник који је регистрован за 

обављање ауто-такси превоза на територији општине 
Зрењанин. 

2. Такса се плаћа приликом регистрације сваког 
возила којим се врши ауто-такси превоз,  на уплатни 
рачун број: 840-714513843-04 “.                                          

 
Члан 4.  

 
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:  06-36-7/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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 На основу члана 6. тачка 10. и члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', бр. 62/06), члана 22. став 1. тачка 19. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и 
члана 6. Одлуке о пословном простору (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 3/99, 11/99, 12/02), 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 дана  24.04.2007. године донео је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ - 
ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА  ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о висини накнаде - закупнине за 
коришћење пословног простора на коме је носилац 
права коришћења  општина Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 3/05), члан 1. мења се и гласи:  
 ''Овом Одлуком утврђује се висина накнаде - 
закупнине за коришћење пословног простора у 
државној својини корисника општине Зрењанин (у 
даљем тексту: закупнина) и то: 

 2. У првој пословној зони, локали од 30,01м²  
површине до 70м² површине у приземљу са улазом или 
излогом на улицу Краља Александра I Карађорђевића, 
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680,00 динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 
 3. У првој пословној зони, локали од 70,01м² 
површине до 150м² површине у приземљу са улазом 
или излогом на улицу Краља Александра I 
Карађорђевића, 605,00 динара по једном квадратном 
метру корисне површине; 
 4. У првој пословној зони, локали преко 150м² 
површине у приземљу са улазом или излогом на улицу 
Краља Александра I Карађорђевића, 530,00 динара по 
једном квадратном метру корисне површине; 
 5. У првој пословној зони, локали до 30м² 
површине на спрату, 364,00 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 
 6. У првој пословној зони, локали од 30,01м² 
површине до 70м² површине  на спрату, 312,00 динара 
по једном квадратном метру корисне површине; 
 7. У првој пословној зони, локали од 70,01 м² 
површине до 150м² површине на спрату, 287,00 динара 
по једном квадратном метру корисне површине; 
 8. У првој пословној зони, локали преко 150м² 
површине на спрату, 202,00 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 
 9. Остали локали у првој пословној зони до 
30м² површине у приземљу  397,00 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

10. Остали локали у првој пословној зони од 
30,01м² површине до 70м² површине у приземљу  
358,00 динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

11. Остали локали у првој пословној зони од 
70,01м² површине до 150м² површине у приземљу  
317,00 динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

12. Остали локали у првој пословној зони 
преко 150м² површине у приземљу  291,00 динара по 
једном квадратном метру корисне површине; 

13. У другој пословној зони, локали до 30м² 
површине, 261,00 динара по једном квадратном метру 
корисне површине; 

14. У другој пословној зони, локали од 30,01м² 
површине до 150м² површине, 230,00 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

15. У другој пословној зони локали преко 
150м² површине, 161,00 динара по једном квадратном 
метру корисне површине; 
  16. У трећој пословној зони, локали до 50,00м² 
површине, 171,00 динара по једном квадратном метру 
корисне површине; 
 17. У трећој пословној зони, локали од 50,01м² 
површине до 70,00м² површине, 132,00 динара по 
једном квадратном метру корисне површине; 
 18. У трећој пословној зони, локали од 70,01м² 
површине до 150,00м² површине, 91,00 динара по 
једном квадратном метру корисне површине.'' 
 

Члан 2. 
 

 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:  06-36-8/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 
62/06), члана 77. став 5. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 47/2003 и 34/2006), члана 
17. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта (''Међуопштински службени лист Зрењанин 
'', број 1/92 и  ''Службени лист општине Зрењанин'', број 
1/92, 4/92, 11/93, 6/96, 7/96, 6/99 и 6/07) и члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 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'', број 
104/06), Привремени орган општине Зрењанин на 
седници одржаној дана 24.04.2007. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
2007. ГОДИНУ 

 
 Утврђује се вредност бода за коришћење 
грађевинског земљишта за 2007. годину, и то: 
 
I За стамбене зграде, станове, гараже, и све 

остале помоћне објекте вредност бода је 
0,000705 динара по 1 м2. 

II За привредне и непривредне делатности. 
 
1.  група: за делатности по Закону о Класификацији 

делатности и о Регистру разврставања и то: 
грана 523 – трговина на мало фармацеутским, 
медицинским, козметичким и тоалетним 
препаратима; 
грана 633 – делатност путничких агенција и 
туроператора; 
грана 634 – активности других посредника у 
саобраћају; 
област 64 – поштанске активности и 
телекомуникације; 
подгрупа 65121 – банкарске организације; 
област 66 – осигурање осим пензијских 
фондова и обавезног социјалног осигурања; 

 подгрупа 70310 – агенције за некретнине; 
 подгрупа 71100 – изнајмљивање аутомобила; 
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 област 72 – компјутерске и сродне активности; 
 област 74 – остале пословне активности; 
 подгрупа 80410 – делатност школе за возаче; 

подгрупа 80420 – образовање одраслих и 
остало образовање на другом месту                              
непоменутa 

  

подгрупа 85120 – медицинска пракса 
(приватна); 
подргупа 85130 – стоматолошка пракса 
(приватна); 
подгрупа 85200 – ветеринарске активности; 
грана 924 – делатност новинских агенција 
подгрупа 92710 – коцка и клађење, 

  
вредност бода је 0,020681 динара по 1 м2. 

 
2.  група: за делатности по Закону о Класификацији 

делатности и о Регистру разврставања и то: 
сектор Б – рибарство 
грана 111 – вађење сирове нафте и природног 
гаса; 
грана 112 – услуге у производњи нафте и гаса; 
грана 154 – производња биљних и 
животињских масти; 

 грана 155 – прерада и конзервисање млека; 
грана 157 – производња готове хране за 
животиње; 

 грана 160 - производња дуванских производа; 
 грана 173 – довршавање тканина 
 грана 191 – штављење и дорада коже; 

област 24 – производња хемикалија и 
хемијских производа; 

 грана 251 – производња производа од гуме; 
грана 264 – производња опеке, црепа и 
производа за грађевинарсво од печене          
глине; 

 област 27 – производња основних метала; 
грана 311 – производња електричних мотора, 
генератора и трансформатора; 
грана 401 – производња, пренос и 
дистрибуција електричне енергије; 
грана 402 – производња гаса и дистрибуција 
гасовитих горива преко система цеви; 

 грана 551 – хотели; 
 грана 553 – ресторани; 
 грана 554 – барови; 

грана 748 – остале пословне активности на 
другом месту непоменуте; 

 грана 922 – радио и телевизијске активности; 
подгрупа 93010 – прање и хемијско чишћење 
текстилних и крзнених предмета; 
подгрупа 93020 – фризерски и други третмани 
за улепшавање; 
подгрупа 93030 – погребне и пратеће 
активности; 
подгрупа 93040 – третмани за побољшање 
физичког стања и расположења; 
подгрупа 93050 – остале услужне делатности 
на другом месту непоменуте, 

сектор Е – трговина на велико и трговина на 
мало (осим гране 502, 511, 523 и 527);  

 
вредност бода је 0,015042 динара по 1 м2. 

3.  група: За делатности по Закону о Класификацији 
делатности и о Регистру разврставања и то: 

подгрупа 01121 – гајење поврћа, цвећа и 
украсног биља; 

 област  15 - производња прехрамбених 
производа и пића, осим гране 151, 154, 155,         
157 и 160; 
oбласт 20 – прерада дрвета и производи од 
дрвета и плуте, осим намештаја; 
грана 142 – вађење песка и глине; 

 подсектор ГБ – производња текстила и 
текстилних производа, осим групе 1751 из         
гране 175 (производња тепиха и прекривача за 
под); 
подсектор ГД – производања целулозе, папира 
и производа од папира; издавачка         
делатност и штампање; 
подсектор ГЂ – производња кокса, деривата 
нафте и нуклеарног горива; 
подсектор ГЗ – производња производа од 
осталих неметалних минерала осим гране         
264; 
област 28 – производња стандардних металних 
производа, осим машина и уређаја; 
подсектро ГЈ – производња машина и уређаја, 
на другом месту непоменута, осим гране 294; 
подсектор ГК – производња електричних и 
оптичких уређаја, осим гране 311 и 314; 
подсектор ГЛ – производња саобраћајних 
средстава; 
подсектор ГЉ – прерађивачка индустрија, на 
другом месту непоменута;  
грана 612 – саобраћај унутрашњим воденим 
путевима; 
подгрупа 92622 – професионални спортски 
клубови. 

  
вредност бода је 0,010653 динара по 1 м2. 

 
4.  група: за делатности по Закону о Класификацији 

делатности и о Регистру разврставања и то: 
група 1751 – производња тепиха и прекривача 
за под; 

 грана 294 – прозводња алатних машина; 
 сектор Ђ – грађевинарство. 

 
вредност бода је 0,006894 динара по 1 м2. 

 
5.  група: за делатности по Закону о Класификацији 

делатности и о Регистру разврставања и то: 
подгрупа 15110 – производња, обрада, хлађење 
и замрзавање животињског меса; 
подсектор АБ – шумарство; 
грана 601 – железнички саобраћај; 

 грана 602 – остали копнени саобраћај; 
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вредност бода је 0,005328 динара по 1 м2. 

 
6. група: за делатности по Закону о Класификацији 

делатности и о Регистру  
разврставања и то: 

подсектор АА – пољопривреда, осим групе 
0112 (гајење поврћа, цвећа, украсног биља и 
садног материјала); 
грана 911 – делатност пословних, радничких и 
струковних удружења, 
 
вредност бода је 0,003572 динара по 1 м2 

 
    III  За  делатности које се обављају у оквиру 
„Слободне зоне“ односно „Слободне подзоне“, а 
обухваћене у групи 3, вредност бода износи 10 % од 
утврђене вредности бода за ту групу делатности. 
За остале групе делатности које се обављају у оквиру 
„Слободне зоне“ односно „Слободне подзоне“  
вредност бода је 30 % од утврђене вредности бода за 
сваку групу делатности. 

   IV За делатности које се обављају у оквиру  
Ia пословне зоне чије се просторије налазе у приземљу 
објеката са улазом или излогом на улицу Краља 
Александра I  Kарађорђевића  вредност бода се увећава 
за 20% од утврђене вредности бода за сваку групу 
делатности.             

  V   Oво решење ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Зрењанин“.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
Број:  06-36-9/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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 На основу члана 71. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06 и 85/06) члана 22. Статута општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
16/05 – пречишћен текст и 19/06), мишљења 
Министарства финансија, Управе за трезор, број 401-
00-226/2007 од 20.02.2007. године, 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 24.04.2007. 
године, донео је 

О Д Л У К У 
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ 

РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2006. ГОДИНУ 

 
 1. Општина Зрењанин неће ангажовати 
ревизора за завршни рачун буџета за 2006. годину. 
 2. 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:  06-36-10/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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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 
24.04.2007. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут Дома 
здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин, који је донет 
на седници Управног одбора одржаној 12.04.2007. 
године.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
Број:  06-36-18/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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 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 и 79/05), 
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 
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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 
24.04.2007. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
''ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' ЗРЕЊАНИН  

  
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова  
Школског одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић'' 
Зрењанин, као представници локалне заједнице: 

- ЗОРАН КЉАЈИЋ, аутоелектричар 
- ИВАНА РАЈЛИЋ, техничар 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
Број:  06-36-19/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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На основу члана 53. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05), 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 
24.04.2007. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
''ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' ЗРЕЊАНИН  

 
I 

 
 За чланове  Школског одбора  Основне  школе 
''Др Јован Цвијић'' Зрењанин именују се, као 
представници локалне заједнице: 
 - ДУШКО МАЈКИЋ, пензионер, 
 - ЈОВАН ЦВЕТИЋ, дипл. Економиста 
 

II 
 
 Мандат Душку Мајкићу и Јовану Цветићу, 
траје до истека мандата Школског одбора Основне  
школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин који је именован 
14.06.2006. године, Решењем Скупштине општине 
Зрењанин, број: 06-36-37/06-I-04-01 (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/06).  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
Број:  06-36-20/07-I-04-01 
Дана: 24.04.2007. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Борислав Гађански,с.р. 
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