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На основу члана 25. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02,
61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06), члана 30. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
9/02, 33/04 и 135/04) 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'', број 104/06), Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
20.12.2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2008. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета Општине
Зрењанин за 2008. годину планирају се у износу од
4.775.344.518 динара који ће се остварити из
уступљених и изворних прихода у износу од
4.307.312.518 динара и из додатних прихода
индиректних корисника у износу од 468.032.000
динара.
Члан 2.
Део примања из члана 1. ове Одлуке у износу
од 1.152.189.380 динара обезбеђује се за финансирање
јавних расхода и то за: образовање, културу, физичку
културу, друштвену бригу о деци, социјалну заштиту и
здравствену заштиту, од чега се износ од 1.031.395.380
динара обезбеђује из уступљених и изворних прихода
буџета а износ од 120.794.000 динара из додатних
прихода индиректних корисника.
Члан 3.
Део примања из члана 1. ове Одлуке
обезбеђује се за финансирање делатности јавних
предузећа и месних заједница у износу од 1.925.511.148
динара, од чега се износ од 1.594.786.148 динара
обезбеђује из уступљених и изворних прихода, а износ
од 330.725.000 динара из додатних прихода
индиректних корисника.
Члан 4.

БРОЈ: 19

1. ОПШТИ ДЕО
ПРИХОДИ
Приходи и примања буџета према економској
класификацији планирају се следећим износима:
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОС

711000 Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
711111 Порез на зараде
732.000.000
711121 Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном нето
приходу
38.500.000
711122 Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према паушално одређеном нето
приходу
15.400.000
711143 Порез на приходе од непокретности
28.600.000
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари
2.800.000
711146 Порез на приход од пољопривреде и
шумарства
3.300.000
711147 Порез на земљиште
16.500.000
711181 Самодопринос према зарадама запослених
и по основу пензија на територији месне
заједнице и општине
284.000.000
711182 Самодопринос према зарадама запослених и
по основу пензија на територији града
1.300.000
711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства
2.900.000
711184 Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу
28.000.000
711191 Порез на остале приходе
116.000.000
711193 Порез на приходе спортиста и спортских
стручњака
2.200.000
У К У П Н О 711:
1.271.500.000
712000
Порез на фонд зарада
712111 Порез на фонд зарада запослених који се
финансирају из буџета и фондова обавезног
социјалног осигурања
10.000
712112 Порез на фонд зарада осталих запослених
2.800.000
712113 Порез на фонд зарада лица која остварују
приходе од ауторских права и права
индустријске својине
30.000
У К У П Н О 712:
2.840.000
713000

Порез на имовину
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713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције
и уделе) од физичких лица
43.000.000
713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције
и уделе) од правних лица
72.000.000
713311 Порез на наслеђе и поклон
6.000.000
713421 Порез на пренос апсолутних права на
непокретности
99.000.000
713422 Порез на пренос апсолутних права на
акцијама и другим хартијама од вредности
5.500.000
713423 Порез на пренос апсолутних права на
половним моторним возилима и пловним
објектима
16.500.000
713424 Порез на пренос апсолутних права на
осталим објектима
10.000
713611 Порез на акције на име и уделе
55.000
У К У П Н О 713:
242.065.000

741511
741522
741531

741532

741534
714000 Порез на добра и услуге
714431 Комунална такса за коришћење рекламних
паноа
30.000
714441 Средства за противпожарну заштиту од 6%
наплаћене премије осигурања од пожара у
општини на чијој се територији налази
осигурана имовина
1.100.000
714513 Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина 47.000.000
714514 Годишња накнада за моторна возила,
21.000.000
тракторе и прикључна возила
714547 Накнада за загађивање животне средине
12.000.000
714548 Накнада за супстанце које оштећују озонски
омотач
800.000
714549 Накнада од емисије SO2,NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада
1.100.000
714552 Боравишна такса
800.000
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине
38.500.000
У К У П Н О 714:
122.330.000
716000 Други порези
716111 Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
55.000.000
У К У П Н О 716:
55.000.000
733000 Трансфери од других нивоа власти
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист
нивоа општина
509.597.582
733152 Други текући трансфери од Републике
у корист нивоа општина
22.000.000
733156 Текући наменски трансфери, у ужем смислу,
од АП Војводина у корист нивоа општина
11.000.000
733251 Капитални наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина
40.000.000
733252 Капитални наменски трансфери, у ужем
смислу, од АП Војводина у корист нивоа
општина
700.000.000
УКУПНО
733:
1.282.597.582
741000 Приходи од имовине
741151 Приходи буџета општине од камата на средства
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консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
13.200.000
Накнада за коришћење минералних сировина
18.000.000
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини 40.000.000
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности
49.000.000
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима
31.500.000
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
135.300.000
У К У П Н О 741:
287.000.000

742000 Приходи од продаје добара и услуга
742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист
нивоа
општина
2.000.000
742152 Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
које користе општине и индиректни корисници
њиховог буџета
76.000.000
742153 Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа општина 15.000.000
742251 Општинске административне таксе 3.500.000
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
689.759.936
742351 Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општина
1.100.000
У К У П Н О 742:
787.359.936
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист
743351 Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом Скупштине општине, као и одузета
имовинска корист у том поступку
1.700.000
743352 Приходи од новчаних казни за прекршаје
прописа из области заштите од пожара 70.000
У К У П Н О 743:
1.770.000
744000 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
744251 Капитални добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа
општина
20.000.000
У К У П Н О 744:
20.000.000
745000 Мешовити и неодређени приходи
745151 Остали приходи у корист нивоа општина
9.500.000
У К У П Н О 745:
9.500.000
771000 Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
771111 Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
3.200.000
УКУПНО
771:
3.200.000
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812000 Примања од продаје покретне имовине
812151 Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа општина
100.000
У К У П Н О 812:
100.000
911000 Примања од домаћих задуживања
911451 Примања од задуживања од пословних банака
у земљи у корист нивоа општина 200.000.000
У К У П Н О 911:
200.000.000
921000 Примања од продаје домаће финансијске
имовине
921651 Примања од отплате кредита датих
домаћинствима у земљи у корист нивоа
општина
50.000

Економска
класификација

400000
410000
411
412
413
414
415
416
417
420000
421
422
423
424
425
426
430000
431
440000
441
444
450000
451
460000
463
470000
472
480000
481
482
483
490000
499
499
500000
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921951 Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа општина 22.000.000
У К У П Н О 921:
22.050.000
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА:

4.307.312.518

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА:

468.032.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 4.775.344.518
2. ОПШТИ ДЕО
РАСХОДИ
Расходи и издаци буџета, према економској
класификацији, утврђују се у следећим износима:

Врста расхода

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнaде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА ЗА РАД
Амортизација некретнина и опреме
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Донације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Средства из
Буџета

Расходи и издаци из
додатиих прихода
корисника

Укупна средства

3.746.012.518
808.337.638
645.226.957
115.018.681
1.951.200
12.943.800
18.797.000

321.081.400
42.936.620
15.328.000
2.238.000
5.293.000
11.598.000
3.922.000

4.067.093.918
851.274.258
660.554.957
117.256.681
7.244.200
24.541.800
22.719.000

2.400.000
12.000.000
790.896.880
151.072.000
9.119.000
95.670.380
148.164.000
357.160.700
29.710.800

4.557.620
268.497.480
23.509.000
4.400.350
28.758.130
17.719.000
158.063.000
36.048.000

6.957.620
12.000.000
1.059.394.360
174.581.000
13.519.350
124.428.510
165.883.000
515.223.700
65.758.800

100.000
100.000

100.000
100.000

146.000
103.000
43.000

5.146.000
3.103.000
2.043.000
607.750.000

5.000.000
3.000.000
2.000.000
607.750.000
607.750.000

607.750.000

1.381.265.000
1.381.265.000

1.381.265.000
1.381.265.000

65.000.000
65.000.000
51.763.000
12.553.000
24.110.000
15.100.000
36.000.000
6.000.000
30.000.000

4.564.000
4.564.000
4.837.300
770.000
3.787.300
280.000

69.564.000
69.564.000
56.600.300
13.323.000
27.897.300
15.380.000
36.000.000
6.000.000
30.000.000

541.300.000

146.527.600

687.827.600
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512
513
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520000
523
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ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

610000
611
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529.300.000
494.300.000
31.964.000
100.000
2.936.000

144.437.600
120.425.000
21.348.600
2.664.000
2.090.000
2.090.000

12.000.000
12.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.307.312.518

423.000
423.000
423.000
468.032.000

673.737.600
614.725.000
53.312.600
100.000
5.600.000
2.090.000
2.090.000
12.000.000
12.000.000
20.423.000
20.423.000
20.423.000
4.775.344.518

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Укупна средства буџета у износу од 4.775.344.518 динара распоређују се по корисницима и наменама и то:
Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

1

Опис

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

Укупна
средства

ПРЕДСЕДНИК , ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ
ОРГАНИ

110
1
2
3
4
5
6

411000
412000
413000
414000
415000
416000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

417000
421000
422000
423000
424000
426000
472000
481000
482000
499000
499000
01

2
130
18
19
20
21
22
23

411000
412000
413000
414000
415000
416000

24
25
26
27
28
29

421000
422000
423000
424000
425000
426000

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјал.заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Средства резерве – стална резерва
Средства резерве – текућа резерва
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 1:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТE УСЛУГЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

21.055.364
2.993.681
50.000
130.000
200.000

21.055.364
2.993.681
50.000
130.000
200.000

1.200.000
12.000.000
1.900.000
2.500.000
30.000.000
1.650.000
1.500.000
1.800.000
3.500.000
50.000
6.000.000
30.000.000

1.200.000
12.000.000
1.900.000
2.500.000
30.000.000
1.650.000
1.500.000
1.800.000
3.500.000
50.000
6.000.000
30.000.000

116.529.045
116.529.045

116.529.045
116.529.045

144.839.267
25.926.278
1.200.000
7.700.000
8.500.000

144.839.267
25.926.278
1.200.000
7.700.000
8.500.000

1.200.000
27.000.000
3.500.000
5.500.000
3.000.000
11.000.000
14.500.000

1.200.000
27.000.000
3.500.000
5.500.000
3.000.000
11.000.000
14.500.000

Страна 238
Раздео

Глава

Број 19

Функција

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

30
31

482000
483000

32
33

512000
513000

Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 2:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
ОПШТИН. ЈАВНО ПРАВОБРАН.

01
170
34
35
36

441000
444000
611000
01

01
3
110

20. децембар 2007
Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

Укупна
средства

2.000.000

2.000.000

13.000.000
16.000.000
100.000

13.000.000
16.000.000
100.000

284.965.545
284.965.545

284.965.545
284.965.545

3.000.000
2.000.000
20.000.000

3.000.000
2.000.000
20.000.000

25.000.000
25.000.000

25.000.000
25.000.000

309.965.545
309.965.545

309.965.545
309.965.545

4.910.000
880.000
24.000
270.000
120.000

4.910.000
880.000
24.000
270.000
130.000
60.000
30.000
96.800
100.000

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

37
38
39
40
41
42
43
44
45

411000
412000
413000
415000
421000
423000
425000
426000
512000
01

4
912
46
47
48
49
50
51

463000
463000
463000
463000
463000
463000

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Стални трошкови
Накнаде трошкова запосленима и ђацима
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

10.000
60.000
30.000

96.800
100.000
6.400.800
6.400.800

100.000
100.000

6.400.800
100.000
6.500.800

75.000.000
37.000.000
11.000.000
50.000.000
43.000.000
3.000.000

75.000.000
37.000.000
11.000.000
50.000.000
43.000.000
3.000.000

219.000.000
219.000.000

219.000.000
219.000.000

35.500.000
45.000.000
3.500.000
14.000.000
35.500.000
1.500.000

35.500.000
45.000.000
3.500.000
14.000.000
35.500.000
1.500.000

135.000.000
135.000.000

135.000.000
135.000.000

50.740.000
8.720.000

50.740.000
8.720.000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 4:

01
5
920
52
53
54
55
56
57

463000
463000
463000
463000
463000
463000

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Стални трошкови
Накнаде трошкова запосленима и ђацима
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 5:

01
6
820
6.0

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
КУЛТУРА
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
''ТОША ЈОВАНОВИЋ''

58
59

411000
412000

Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

20. децембар 2007.
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

413000
414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
441000
482000
512000
611000

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за главу 6.0
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.0
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за главу 6.1
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.1
НАРОДНИ МУЗЕЈ
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.2
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.2
САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

01

6.1
73
74
75
76
77
78

411000
412000
413000
414000
415000
416000

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000
482000
512000
515000
523000
01

6.2
90
91
92
93
94
95

411000
412000
413000
414000
415000
416000

96
97
98
99
100
101
102
103

421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
512000
01

6.3
104
105

411000
412000

Страна 239
Средства из
буџета

227.200
545.000
1.720.000
5.800.000
1.350.000
10.500.000
760.000
3.500.000
2.600.000
120.000
1.500.000

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

143.000

227.200
2.159.000
1.952.000
6.628.000
1.650.000
13.965.000
760.000
3.500.000
2.910.000
81.000
200.000
1.500.000
143.000

7.053.000
7.053.000

88.082.200
7.053.000
95.135.200

1.614.000
232.000
828.000
300.000
3.465.000

310.000
81.000
80.000

88.082.200
88.082.200
17.680.000
3.170.000
84.000
260.000
800.000
1.800.000
704.000
1.561.000
964.000
906.000
1.020.000

2.736.000
2.936.000

17.680.000
3.170.000
84.000
260.000
800.000
198.000
595.000

636.000
100.000
144.000
2.334.000
2.664.000
1.990.000

198.000
2.395.000
704.000
5.073.000
1.235.000
906.000
1.656.000
100.000
144.000
5.070.000
5.600.000
1.990.000

12.444.000
12.444.000

34.621.000
12.444.000
47.065.000

3.512.000
271.000

34.621.000
34.621.000
22.160.000
3.970.000
108.000
408.800
920.000
4.250.000
2.314.380
3.500.000
2.070.000
1.300.000
901.000

22.160.000
3.970.000
108.000
408.800
920.000
200.620
135.000
166.350
1.404.130

700.000
111.300
275.600

200.620
4.385.000
166.350
3.718.510
3.500.000
2.070.000
2.000.000
111.300
1.176.600

2.993.000
2.993.000

41.902.180
2.993.000
44.895.180

41.902.180
41.902.180
8.280.000
1.490.000

Укупна
средства

8.280.000
1.490.000

Страна 240
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

106
107
108
109

413000
414000
415000
416000

110
111
112
113
114
115
116
117

421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
512000

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.3
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.3
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.4.
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.4
САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.5
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.5
ПОЗОРИШТЕ ''МАДАЧ''
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.6
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.6
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

01

6.4
118
119
120
121
122
123

411000
412000
413000
414000
415000
416000

124
125
126
127
128
129
130
131

421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
512000
01

6.5
132
133
134
135
136
137
138

411000
412000
415000
421000
424000
426000
512000
01

6.6
139
140
141
142
143
144
145
146

411000
412000
413000
415000
421000
424000
426000
512000
01

6.7
147
148
149

411000
412000
413000

20. децембар 2007
Средства из
буџета

36.000
130.000
350.000

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

310.000
120.000

770.000
80.000
2.120.000
700.000
1.500.000
460.000
1.700.000

16.435.000
2.950.000
42.000
130.000
800.000
6.405.000
1.200.000
5.000.000
600.000
482.000
1.008.000

20.000
300.000

1.520.000
1.520.000

17.616.000
1.520.000
19.136.000

270.000
500.000

170.000

16.435.000
2.950.000
42.000
300.000
800.000

320.000
419.000
1.067.000
2.772.000
4.144.000
300.000
360.000
102.000
842.000

320.000
6.824.000
1.067.000
3.972.000
9.144.000
900.000
842.000
102.000
1.850.000

10.496.000
10.496.000

35.052.000
10.496.000
45.548.000

35.052.000
35.052.000

36.000
440.000
350.000
120.000
770.000
80.000
2.120.000
970.000
2.000.000
460.000
20.000
2.000.000

17.616.000
17.616.000

Укупна
средства

2.290.000
412.000
70.000
550.000
3.900.000
130.000
45.000

2.290.000
412.000
70.000
550.000
3.900.000
130.000
45.000

7.397.000
7.397.000

7.397.000
7.397.000

2.050.000
366.000
6.000
70.000
80.000
1.150.000
120.000
60.000

2.050.000
366.000
6.000
70.000
80.000
1.150.000
120.000
60.000

3.902.000
3.902.000

3.902.000
3.902.000

11.720.000
2.340.000
30.000

1.528.000
176.000

13.248.000
2.516.000
30.000

20. децембар 2007.
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

150
151
152
153
154
155
156
157

414000
415000
421000
423000
424000
425000
426000
512000

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.7
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.7
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.8
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 6.8
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 6:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЗР.
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 7:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''ЗРЕЊАНИН''
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

01

6.8
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

411000
412000
413000
414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
512000
01

01

7
810
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

411000
412000
413000
414000
415000
421000
423000
424000
425000
426000
01

8
911
8.0
181
182
183
184
185
186

411000
412000
413000
414000
415000
416000

187

421000

Страна 241
Средства из
буџета

260.000
360.000
360.000
1.250.000
450.000
600.000
700.000
500.000

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

200.000
150.000
1.200.000
100.000

260.000
360.000
360.000
1.250.000
650.000
750.000
1.900.000
600.000

3.354.000
3.354.000

18.570.000
3.354.000
21.924.000

18.570.000
18.570.000
6.550.000
1.175.000
36.000

1.000.000
180.000

220.000
300.000
1.210.000
120.000
2.050.000
200.000
5.000
336.000

7.550.000
1.355.000
36.000
30.000
150.000
290.000
350.000
2.460.000
210.000
2.150.000
570.000
5.000
400.000

5.651.000
5.651.000

9.905.000
5.651.000
15.556.000

43.511.000
43.511.000

257.047.380
43.511.000
300.558.380

30.000
150.000
70.000
50.000
1.250.000
90.000
100.000
370.000
64.000
9.905.000
9.905.000
257.047.380
257.047.380

Укупна
средства

34.450.000
6.000.000
78.000
260.000
1.500.000
32.000.000
2.600.000
40.000.000
15.000.000
2.000.000

34.450.000
6.000.000
78.000
260.000
1.500.000
32.000.000
2.600.000
40.000.000
15.000.000
2.000.000

133.888.000
133.888.000

133.888.000
133.888.000

145.200.000
26.400.000
1.820.000
1.600.000

12.800.000
1.882.000
4.964.000
5.944.000

158.000.000
28.282.000
4.964.000
7.764.000
1.600.000

2.879.000
12.594.000

2.879.000
12.594.000

Страна 242
Раздео

Глава

Број 19

Функција

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

188
189
190
191
192
193
194
195

422000
423000
424000
425000
426000
472000
482000
512000

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјлну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 8.0
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 8.0
ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ-ОСТАЛО
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за главу 8.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 8.1
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 8:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ
МЕСТУ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 9:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И
ИЗДАВАШТВА
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 10:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:
СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ
ТУРИЗАМ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне казне и таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 11.0
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника

01

910
8.1
196
197
198

411000
412000
472000
01

01

9
090
199

472000
01

10
830
200
201

423000
451000

01
11
473
11.0
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

411000
412000
413000
415000
421000
422000
423000
424000
426000
482000
511000
512000
01

20. децембар 2007
Средства из
буџета

7.000.000
600.000

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

542.000
1.006.000
829.000
728.000
21.140.000
4.564.000
35.000
7.376.000

542.000
1.006.000
829.000
7.728.000
21.140.000
5.164.000
35.000
7.376.000

77.283.000
77.283.000

182.620.000
77.283.000
259.903.000

182.620.000
182.620.000

Укупна
средства

24.790.000
4.450.000
26.500.000

24.790.000
4.450.000
26.500.000

55.740.000
55.740.000

55.740.000
55.740.000

238.360.000
238.360.000

77.283.000
77.283.000

238.360.000
77.283.000
315.643.000

28.100.000

28.100.000

28.100.000
28.100.000

28.100.000
28.100.000

4.000.000

4.000.000

14.000.000

14.000.000

18.000.000
18.000.000

18.000.000
18.000.000

14.586.700
2.744.900
30.000
1.035.000
11.062.000
500.000
12.900.000
22.000.000
877.000

14.586.700
2.744.900
30.000
1.035.000
12.508.000
1.200.000
16.000.000
27.700.000
5.984.000
360.000
9.300.000
1.900.000

1.446.000
700.000
3.100.000
5.700.000
5.107.000
360.000

9.300.000
1.900.000
76.935.600
16.413.000

76.935.600
16.413.000

20. децембар 2007.
Раздео

Глава

Функција

Позиција

Број 19
Економска
класификација

110
11.1
214
215
216

481000
481000
481000
01

11.2

Службени лист општине Зрењанин
Опис

Укупно за главу 11.0
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ
ОРГАНИ, ФИНАН. И ФИСКАЛНИ
ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ
САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И
НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за главу 11.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 11.1

Страна 243
Средства из
буџета

76.935.600

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

16.413.000

Укупна
средства

93.348.600

2.800.000
600.000
400.000

2.800.000
600.000
400.000

3.800.000
3.800.000

3.800.000
3.800.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТВЕНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ЗА 2008.ГОДИНУ

217

481000
01

01

12
620
218

425000

320
219

423000

220

472000

090

01
13
620
13.0
221
222
223
224
225

411000
412000
414000
415000
416000

226
227
228
229
230
231
232
233

421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000
481000

234
235

482000
483000

236
237

511000
512000

Специјализоване услуге
Извори финансирања за главу 11.2
Приходи из буџета
Укупно за главу 11.2
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 11:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:
БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Фонд за кориш добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и
производњи нафте и гаса
УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ
Фонд противпожарне заштите
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ
Фонд за стипендирање талентованих ученика
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 12
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције
Донације осталим непрофитним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

85.235.600
85.235.600

16.413.000
16.413.000

85.235.600
16.413.000
101.648.600

18.000.000

18.000.000

1.000.000

1.000.000

8.000.000

8.000.000

27.000.000
27.000.000

27.000.000
27.000.000

52.224.336
9.348.156
800.000
200.000

52.224.336
9.348.156
2.800.000
1.200.000

2.000.000
1.000.000
500.000
4.300.000
500.000
5.500.000
5.700.000
152.200.000
3.400.000

500.000
12.200.000
800.000
18.220.000
17.900.000
357.280.000
5.600.000
12.000.000

700.000
4.500.000

500.000
2.500.000

1.200.000
7.000.000

1.100.000
455.000.000
4.400.000

100.000
120.000.000
4.400.000

1.200.000
575.000.000
8.800.000

7.900.000
300.000
12.720.000
12.200.000
205.080.000
2.200.000
12.000.000

Страна 244
Раздео

Глава

Број 19

Функција

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

238

541000

Земљиште
Извори финансирања за главу 13.0:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 13.0
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА –
самодопринос за каналисање
Извори финансирања за главу 13.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.1
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО
Извори финансирања за главу 13.2:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.2
СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ
ЗАЈЕД. НЕКЛАСИФИКОВАН НА
ДРУГОМ МЕСТУ
ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за главу 13.3:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 13.3
СТАМБЕНИ РАЗВОЈ
ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошпкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим непрофитним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

01

630
239
240

13.1

451000
451000
01

510
241

13.2

451000
01

660
13.3
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

411000
412000
413000
414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
441000
444000
481000
482000
483000
511000
512000
523000
611000
01

610
13.4
262
263
264
265
266
267

411000
412000
413000
414000
415000
416000

268
269
270
271
272
273
274

421000
422000
423000
424000
425000
426000
481000

275
276

482000
483000

20. децембар 2007
Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

12.000.000

12.000.000

792.672.492
792.672.492

Укупна
средства

302.600.000
302.600.000

792.672.492
302.600.000
1.095.272.492

175.000.000

175.000.000

1.000.000

1.000.000

176.000.000
176.000.000

176.000.000
176.000.000

110.750.000

110.750.000

110.750.000
110.750.000

110.750.000
110.750.000

49.431.612
8.848.259
249.000
530.000
2.690.000
2.662.000
625.000
6.479.000
400.000
1.885.000
2.865.000
22.000
43.000
220.000
230.000
10.000
425.000
5.035.000
100.000
280.000

49.431.612
8.848.259
249.000
530.000
2.690.000
6.067.000
625.000
9.234.000
400.000
1.885.000
3.410.000
22.000
43.000
220.000
6.170.000
10.000
425.000
5.035.000
100.000
280.000

24.750.000
24.750.000

70.924.871
24.750.000
95.674.871

3.405.000
2.755.000

545.000

5.940.000

70.924.871
70.924.871
15.834.678
2.834.407
500.000
252.000

80.000
1.000.000

15.834.678
2.834.407
80.000
1.500.000
252.000

3.600.000
135.000
4.000.000
800.000
5.400.000
810.000

340.000
300.000
200.000
250.000
85.000
220.000
130.000

340.000
3.900.000
335.000
4.250.000
885.000
5.620.000
940.000

53.000
11.500.000
1.000.000

50.000
200.000
170.000

103.000
11.700.000
1.170.000

20. децембар 2007.
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Позиција

Економска
класификација

Опис

277
278

511000
512000

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 13.4:
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
Укупно за главу 13.4
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ЗА РАЗДЕО 13
Приходи из буџета
Расходи из додатних прихода корисника
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:
ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДА
Аграрни буџет
Избори финансирања за главу 14.0:
Приходи из буџета
Укупно за главу 14.0
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Средства за подстицај и развој малих и
средњих предузећа и прив.предузет.
Средства за маркетинг и промоцију
постојећих ресурса и могућности
инвестирања у општину Зрењанин у циљу
привлачења страних инвеститора
Средства за техничко опремање и
оспособљавање јавних предузећа за
пословање на тржишним принципима
Избори финансирања за главу 14.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 14.1
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ЗА РАЗДЕО 14
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЗ АРАДАЦ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ АРАДАЦ
МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољоприврде .и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ БАНАТСКИ
ДЕСПОТОВАЦ
МЗ БЕЛО БЛАТО
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО
МЗ БОТОШ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ БОТОШ
МЗ ЕЛЕМИР
Средства за решавање комуналних проблема

01

01

14
421
279

14.0

451000

620
14.1

Службени лист општине Зрењанин

280

451000

281

451000

282

451000

01
15
620
283
284

425000
425000

285

463000

286
287

425000
425000

288

463000

289
290

425000
425000

291

463000

292
293

425000
425000

294

463000

295

425000

Страна 245
Средства из
буџета

15.000.000
1.050.000

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

350.000

15.000.000
1.400.000

3.375.000
3.375.000

62.769.085
3.375.000
66.144.085

330.725.000
330.725.000

1.213.116.448
330.725.000
1.543.841.448

62.769.085
62.769.085
1.213.116.448
1.213.116.448

Укупна
средства

37.000.000

37.000.000

37.000.000
37.000.000

37.000.000
37.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

225.000.000

225.000.000

255.000.000
255.000.000

255.000.000
255.000.000

292.000.000
292.000.000

292.000.000
292.000.000

1.707.700
207.000

1.707.700
207.000

4.050.000
5.964.700

4.050.000
5.964.700

964.600
128.000

964.600
128.000

2.000.000
3.092.600

2.000.000
3.092.600

802.400
97.200

802.400
97.200

1.500.000
2.399.600

1.500.000
2.399.600

1.251.900

1.251.900

38.100
950.000
2.240.000

38.100
950.000
2.240.000

1.910.100

1.910.100

Страна 246
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

296

425000

297

463000

298
299

425000
425000

300

463000

301
302

425000
425000

303

463000

304
305

425000
425000

306

463000

307
308

425000
425000

309

463000

310
311

425000
425000

312

463000

313
314

425000
425000

315

463000

Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР
МЗ ЕЧКА
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЕЧКА
МЗ ЈАНКОВ МОСТ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ
МЗ КЛЕК
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ КЛЕК
МЗ КНИЋАНИН
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ КНИЋАНИН
МЗ ЛАЗАРЕВО
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО
МЗ ЛУКИНО СЕЛО
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО
МЗ ЛУКИЋЕВО
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО
МЗ МЕЛЕНЦИ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ
МЗ МИХАЈЛОВО
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО
МЗ ОРЛОВАТ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ
МЗ ПЕРЛЕЗ
Средства за решавање комуналних проблема

316
317

425000
425000

318

463000

319
320

425000
425000

321
322

425000
425000

323

463000

324
325

425000
425000

326

425000

20. децембар 2007
Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

Укупна
средства

146.900
6.115.000
8.172.000

146.900
6.115.000
8.172.000

1.539.100

1.539.100

127.400
3.226.000
4.892.500

127.400
3.226.000
4.892.500

557.600

557.600

5.200
274.000
836.800

5.200
274.000
836.800

1.142.700

1.142.700

68.900
3.900.000
5.111.600

68.900
3.900.000
5.111.600

1.088.600

1.088.600

75.800
1.370.000
2.534.400

75.800
1.370.000
2.534.400

1.116.200

1.116.200

365.300
4.800.000
6.281.500

365.300
4.800.000
6.281.500

740.900

740.900

37.700

37.700

400.000

400.000

1.178.600

1.178.600

888.300

888.300

90.300
2.020.000
2.998.600

90.300
2.020.000
2.998.600

3.009.300

3.009.300

102.200
3.111.500

102.200
3.111.500

623.300

623.300

7.800
800.000
1.431.100

7.800
800.000
1.431.100

974.100

974.100

17.900
992.000

17.900
992.000

1.896.300

1.896.300

20. децембар 2007.
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

327

425000

328

463000

329

425000

330

425000

331

463000

332
333

425000
425000

334

463000

Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ
МЗ СТАЈИЋЕВО
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО
МЗ ТАРАШ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ТАРАШ
МЗ ТОМАШЕВАЦ
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ
МЗ ФАРКАЖДИН
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН
МЗ ЧЕНТА
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЧЕНТА
МЗ ЗЛАТИЦА
Средства за решавање комуналних проблема
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА
МЗ МУЖЉА
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Самодопринос за каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ МУЖЉА
МЗ ГРАДНУЛИЦА
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Самодопринос за каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА
МЗ ''ЗЕЛЕНО ПОЉЕ ''
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''ЗЕЛЕНО ПОЉЕ''
МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ''
Средства самодоприноса од пољопривреде
и самосталне делатности
Самодопринос за каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ''

335

425000

336

425000

337

463000

338
339

425000
425000

340

463000

341
342

425000
425000

343

463000

344
345

425000
425000

346

463000

347

425000

348
349

463000
463000

350

425000

351
352

463000
463000

353

425000

354

463000

355

425000

356
357

463000
463000

Страна 247
Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

Укупна
средства

336.000
1.832.000
4.064.300

336.000
1.832.000
4.064.300

875.600

875.600

157.600
1.984.000
3.017.200

157.600
1.984.000
3.017.200

886.100

886.100

84.400
955.000
1.925.500

84.400
955.000
1.925.500

1.127.900

1.127.900

223.600

223.600

704.000
2.055.500

704.000
2.055.500

849.100

849.100

64.000
605.000
1.518.100

64.000
605.000
1.518.100

1.577.300

1.577.300

801.000
2.050.000
4.428.300

801.000
2.050.000
4.428.300

492.900

492.900

22.000
630.000
1.144.900

22.000
630.000
1.144.900

144.000
9.700
3.740.000
3.893.700

144.000
9.700
3.740.000
3.893.700

21.500
8.200
4.950.000
4.979.700

21.500
8.200
4.950.000
4.979.700

5.600
8.800
14.400

5.600
8.800
14.400

2.900
14.880
7.120.000
7.137.780

2.900
14.880
7.120.000
7.137.780

Страна 248
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

358

425000

359

463000

360

463000

361

463000

362

463000

363

463000

364
365

463000
463000

366
367

463000
463000

368

463000

369

425000

370
371

463000
463000

372

463000

373

425000

Опис

МЗ ''ШУМИЦА''
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталне делатности
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''ШУМИЦА''
МЗ ''ЦЕНТАР''
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''ЦЕНТАР''
МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''
МЗ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ''
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ''
МЗ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
Самодопринос за каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР''
Самодопринос за каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР''
МЗ ''БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА''
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА''
МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''
Средства самодоприноса од пољопривреде и
самосталних делатности
Самодопринос за каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''
МЗ ''МАЛА АМЕРИКА''
Самодопринос за каналисање
УКУПНО МЗ ''МАЛА АМЕРИКА''
ЗРЕЊАНИН - САМОДОПРИНОС
Средства самодоприноса од пољоппривреде
и самосталне делатности
УКУПНО ЗРЕЊАНИН-САМОДОПРИНОС

374

425000
01

16
490
375
376

421000
425000

377

451000

378
379

463000
511000
01

560

СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКИХ И
СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Средства за развој градских и сеоских месних
заједница
УКУПНО:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ
Улична јавна расвета
Средстава за инвестициону изградњу и
одржавање пословног простора
Сред.за реализацију програма солидарне стамбене изградње
Самодопринос за изградњу болнице
Канализација по насељеним местима –
пројектно техничка документација
Извори финансирања за функцију 490
Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ

20. децембар 2007
Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

Укупна
средства

3.000
3.600
6.600

3.000
3.600
6.600

2.950
2.950

2.950
2.950

2.380
2.380

2.380
2.380

10.260
10.260

10.260
10.260

7.450
7.450

7.450
7.450

16.200
7.300.000
7.316.200

16.200
7.300.000
7.316.200

4.550
2.240.000
2.244.550

4.550
2.240.000
2.244.550

4.000
4.000

4.000
4.000

1.400
3.750
1.650.000
1.655.150

1.400
3.750
1.650.000
1.655.150

3.280
3.280

3.280
3.280

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

40.000.000
40.000.000
141.669.700
141.669.700

40.000.000
40.000.000
141.669.700
141.669.700

44.000.000

44.000.000

12.000.000

12.000.000

3.000.000
210.000.000

3.000.000
210.000.000

15.000.000

15.000.000

284.000.000
284.000.000

284.000.000
284.000.000

20. децембар 2007.
Раздео

Глава

Функција

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Економска
класификација

Опис

380

424000

Средства за реализацију програма заштите
животне средине
Извори финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Средства за делатност примарне
Здравствене заштите
Извори финансирања за функцију 760
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760

01
760
381

463000
01

860

Страна 249
Средства из
буџета

Укупна
средства

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

52.000.000

52.000.000

52.000.000
52.000.000

52.000.000
52.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

361.000.000
361.000.000

361.000.000
361.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000
700.000.000

10.000.000
700.000.000

725.000.000
725.000.000

725.000.000
725.000.000
4.775.344.518

РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

382

463000
01

01
17
470
383

463000

384

463000

385

463000

386

463000
01

Средства за одржавање и обнову верских
објеката
Извори финансирања за функцију 860
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 16:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
Иницијална средства за реализацију
донаторских програма-мега пројекат
Иницијална средства за реализацију
донаторских програма-остало
Стратегија одрживог развоја-акциони
планови
Трансферна средства – остало
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 17:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
У сталну буџетску резерву планирају се
средства у висини до 0,25% укупних прихода за
буџетску годину и исказују се као посебна
апропријација.
Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве доноси Председник општине на предлог органа
управе надлежног за финансије за намене утврђене у
члану 49. Закона о буџетском систему.
Извештај о коришћењу средстава сталне
буџетске резерве доставља се Скупштини уз завршни
рачун буџета.
Члан 7.
За текућу буџетску резерву планирају се
средства у износу од 30.000.000 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране
сврхе за које нису извршене

4.307.312.518

468.032.000

апропријације, или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве доноси Председник општине на
предлог органа управе надлежног за финансије, а у
складу са чланом 48. Закона о буџетском систему.
Одобрена
средства
по
овом
основу
представљају повећање апропријације корисника за
одређене намене и исказују се на конту намена за коју
су средства усмерена.
Члан 8.
За извршење ове Одлуке одговоран
Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета
Председник општине или лица која он овласти.

је
је

Члан 9.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених буџетом одговоран је начелник Одељења
за послове привреде, финансија и рачуноводства.
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За законито и наменско коришћење средстава
распоређених буџетом Општинској управи, као
директном кориснику, одговоран је начелник
Општинске управе.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених индиректним корисницима буџета и за
вршење задатака и послова из делокруга рада
корисника, одговоран је руководилац индиректног
буџетског корисника, руководећи се начелом
економичности и рационалности при коришћењу
одобрених средстава.
Члан 10.
Новчана средства буџета општине и директних
и индиректних корисника средстава тог буџета, воде се
и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 11.
Директни и индиректни корисници средстава
буџета могу користити средства распоређена овом
Одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 12.
Корисник буџета може преузимати обавезе на
терет буџета само до износа апропријације утврђене
овом Одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених овом Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу
се извршавати на терет буџета.
Члан 13.
Председник
општине
може
извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода у износу до 5% вредности
апропријације за расход чији се износ умањује у складу
са чланом 41. Закона о буџетском систему.
Члан 14.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета у току године.
Ако се у току године приходи и примања
смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средства.
Члан 15.
Распоред остварених прихода врши се
тромесечним плановима које доноси надлежни орган за
послове финансија.
Средства
распоређена
за
финансирање
програмских
активности
корисника
буџетских
средстава, преносе се корисницима на основу њихових
захтева, а сразмерно оствареним приходима и
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примањима и у складу са одобреним квотама у
тромесечним плановима буџета.
Уз захтев корисници су дужни да доставе
комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 16.
Корисник буџетских средстава не може, без
предходне
сагласности
Председника
општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2008.
године, уколико средства потребна за исплату плата
тих лица нису одређена у оквиру износа средстава која
су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику.
Члан 17.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
Одељења за послове привреде, финансија и
рачуноводства ставе на увид документацију о њиховом
финансирању, као и да достављају извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном
периоду.
Члан 18.
Уколико
је
корисник
буџета
својом
делатношћу
изазвао
судски
спор,
извршење
правоснажних судских одлука и судских поравнања
извршавају се на терет његових средстава.
Члан 19.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира
из
буџета,
умањиће
обрачунату
амортизацију средстава за рад у 2008. години,
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и
средстава остварених по основу донација.
Члан 20.
Средства предвиђена буџетом за финансирање:
социјалне заштите, аграрног буџета, подстицаја и
развоја малих и средњих предузећа и приватног
предузетништва, маркетинга и промоције постојећих
ресурса и могућности инвестирања у општину
Зрењанин у циљу привлачења страних инвеститора,
техничког опремања и оспособљавања јавних
предузећа за пословање на тржишним приципима,
реализације Програма заштите животне средине и
делатности примарне здравствене заштите, биће
распоређена посебним програмима које доноси
Председник општине.
Председник општине је обавезан да најмање
два пута годишње подноси извештај Скупштини
општине о реализацији Програма из става 1. овог
члана.
Члан 21.
Председник општине је обавезан да четири
пута годишње подноси извештај Скупштини општине о
реализацији Одлуке о буџету и оперативних планова о
оствареним приходима и извршеним расходима по
наменама и корисницима, као и о стању и коришћењу
средстава сталне и текуће буџетске резерве.
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Председник општине је обавезан да извештаје
из става 1. овог члана подноси за период јануар–март,
јануар-јун, јануар-септембар и јануар–децембар.
Члан 22.
Средства која се 1. јануара 2008. године налазе
на рачунима директних и индиректних корисника
средстава буџета, усмеравају се на консолидовани
рачун трезора општине.
Корисници буџетских средстава пренеће на
консолидовани рачун трезора до 31. јануара 2008.
године, сва средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2007. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Зрењанин за 2007. годину.
Начин и поступак за пренос неутрошених
средстава на консолидовани рачун трезора из става 2.
овог члана је ближе регулисан Правилником о начину
и поступку преноса неутрошених буџетских средства
на рачун извршења буџета општине Зрењанин за 2007.
годину (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
16/07).
Члан 23.
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 24.
Средства остварена од продаје капитала у
поступку приватизације у 2008. години, користиће се у
складу са Законом о приватизацији (''Службени
гласник РС'', бр. 38/01, 18/03 и 45/05).
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који користе пословни простор у државној
својини корисника буџета и у целини или делимично се
финансирају средствима буџета, не плаћају закуп у
2008. години.
Члан 26.
За
финансирање
дефицита
текуће
ликвидности, који може
да
настане
услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима
буџета, Председник општине може се задужити у
складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу
(''Службени гласник РС'', бр. 61/05).
Дугорчно задуживање општине Зрењанин
може се вршити искључиво у складу са одредбама
члана 36. Закона о јавном дугу.
Пласирање средстава буџета може се вршити
искључиво у складу са чланом 37. Закона о јавном
дугу.
Одлуке из става 1. и 2. овог члана доноси
Скупштина
општине
искључиво
на
предлог
Председника општине.
Члан 27.
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Јавне набавке се врше у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05).
На основу предлога Закона о буџету Републике
Србије за 2008. годину, набавком мале вредности у
смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка
чија је процењена вредност од 270.000 до 2.700.000
динара.
Члан 28.
Ову
Одлуку
доставити
Министарству
финансија и објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
Члан 29.
Одлука о буџету општине Зрењанин за 2008.
годину, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин'',
а примењиваће се од 01. јануара 2008. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-1/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
266
На основу члана 54. став 1. а у вези са
члановима 36, 52. и 53. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и члана 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 20.12.2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАНУ ЗРЕЊАНИНА
2006.-2026. ГОДИНЕ
Члан 1.
У циљу просторног уређења, у складу са
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 47/03 и 34/06) и Просторним планом општине
Зрењанин (''Међуопштински службени лист Зрењанин'',
бр. 5/87 и 2/92), а на основу Одлуке о приступању
изради овог плана (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 05/06), доноси се Генерални план
Зрењанина 2006-2026 (у даљем тексту Генерални план).
Члан 2.
Генерални план из члана 1. ове Одлуке
обухвата грађевинско земљиште у оквиру граница
утврђених овом Одлуком.
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Почетна тачка граничне линије подручја
Генералног
плана
налази
се
на
линији
експропријационог појаса ( у даљем тексту: л.е.п. ) са
леве стране пута Зрењанин - Михајлово, око 130м.
јужно мерено од међног камена бр. 14 омеђавања к.о.
Зрењанин I. Од ове тачке гранична линија ( у даљем
тексту г.л.) пресеца поменути пут и иде у правцу
истока око 350м до првог пољског пута – ''леније''
кат.парц.бр.13862. Овде г.л. скреће за 270о и левом
страном ''леније'' пружа се у правцу југа око 770м до
л.е.п. Обилазнице ''Саверни полукруг''. Одавде г.л.
скреће на исток за 90 о и иде северном страном л.е.п.
Обилазнице ''Саверни полукруг'' и даље прати северну
страну л.е.п. Обилазнице ''Саверни полукруг'' у дужини
од 1900м све до пресека л.е.п. са границом између к.о.
Зрењанин I и к.о. Зрењанин II . Одавде г.л. скреће на
северо-исток и поклапа се са границом између к.о.
Зрењанин I и к.о. Зрењанин II у дужини од 300 м до
граничног камена бр. 23/1 .
Овде г.л. скреће за око 280о даље наставља у
правцу југа границом између к.о. Зрењанин I и к.о.
Зрењанин II и избија на велики пут ''Граднуличку
ленију'' кат.парц.бр.13866 односно на гранични камен
к.о. Зрењанин I бр.23.
Гранична линија пресеца пут и избија на
гранични камен бр.24 са друге стране пута. Затим
продужава према југу левом страном пољског пута
кат.парц.бр.13784 до граничног камена бр.25. Овде г.л.
скреће за око 90о наставља границом између к.о.
Зрењанин I и к.о. Зрењанин II и преко граничних
камена бр. 26 , 27 и 28 излази на северну обалу
каналисаног тока Бегеја (ДТД) односно на гранични
камен к.о. Зрењанин I бр.29. Овде г.л. истим правцем
пресеца Обилазницу ''Саверни полукруг'' и ломи се за
око 260о и даље наставља претећи спољну л.е.п.
Обилазнице ''Саверни полукруг'' у правцу југа пресеца
канал Бегеј (ДТД) , пут Зрењанин – Клек , пут
Зрењанин – Јаша Томић , железничку пругу Зрењанин
– Београд и долази поново до границе између к.о.
Зрењанин I и к.о. Зрењанин II односно на пољски пут
кат.парц.бр.15417. Прешавши пут г.л. се ломи за око
270о скреће на запад и иде изломљеном граничном
линијом к.о. Зрењанин I преко граничнних камена 43,
44 до граничног камена бр.45.
Гранична линија подручја Генералног плана се
ломи за 45о и надаље прати граничну линију к.о.
Зрењанин I односно спољну линију пољског пута
кат.парц.бр.15418 и то у дужини од 132м, где се ломи
за 270о пресеца пољски пут кат.парц.бр.15418 и
наставља у правцу југо - истока у дужини од око 921м,
пресецајући кат.парц.бр.15365/1 те долази до ивице
раскрснице бетонског пута кат. бр.15367/1. Гранична
линија овде пресеца бетонски пут у истом правцу,
дошавши са друге стране ивице раскрснице, те
наставља праволинијски у дужини од 55м. Овде се
гранична линија ломи под углом од 270о иде до
бетонског пута тј. кат. парц. бр. 15367/1, г.л. се овде
ломи за око 90о наставља у правцу југо – запада
пратећи бетонски пут у дужини од око 550м све до
првог крака где се поново ломи за око 90о и наставља у
правцу југо - истока пратећи бетонски пут у дужини од
око 450м све до следећег првог крака где се поново
ломи за око 90о и наставља у правцу северо - истока
пратећи бетонски пут у дужини од око 150м где се
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ломи за око 270о пресеца поменути бетонски пут и
наставља у правцу југо – истока пратећи спољну ивицу
канала кат. парц. бр. 15365/39све до пресека канала са
границом к.о. Зрењанин I. Даље се гранична линија
подручја Урбанистичког плана поклапа са граничном
линијом катастарске општине Зрењанин I и наставља
њоме пресеца државни пут Зрењанин – Београд долази
до граничне тачке бр. 50/1 ту се ломи за око 270о прати
л.е.п. државног пута Зрењанин – Београд до граничне
тачке бр. 51.
Даље се гранична линија подручја Генералног
плана такође поклапа са граничном
линијом
катастарске општине Зрењанин I до тромеђе к.о.
Зрењанин I, к.о. Зрењанин III и к.о. Ечка преко
граничних камена бр.1, 2, 3, 4 и 5 до тромеђе к.о.
Зрењанин I, к.о. Ечка и к.о. Мужља. Гранична линија
иде даље катастарском границом између к.о. Зрењанин
I и к.о. Мужља преко граничног камена бр. 1 до бр.16
све до тромеђе к.о. Зрењанин I, к.о. Мужља и к.о.
Зрењанин III.
Гранична линија подручја Генералног плана
надаље иде лево , спољном ивицом пољског пута кат.бр.
19659 у дужини око 200м ту се ломи за око 270о и
наставља спољном ивицом канала кат.бр. 18859/1 све
до границе између кат.парц.18861 и 18877 где се ломи
за око 270о и наставља границом између кат парц.
18861 и 18877 све до пољског пута кат.бр.10209.
Надаље гранична линија подручја Генералног плана
иде спољном линијом пољског пута који има кат. бр.
10209 све до укрштања са пољским путем кат.бр.10207
где се ломи за око 90о и даље наставља пољским путем
до његовог укрштања са пољским путем кат.бр. 10205
где се ломи за око 270о и даље наставља пољски путем
до његовог укрштања са пољским путем кат.бр.
18527/4 где се ломи за око 90о и даље наставља пољски
путем до његовог укрштања са пољским путем кат.бр.
18531 где се ломи за око 90о и даље наставља пољски
путем до његовог укрштања са пољским путем кат.бр.
10200 где се ломи за око 270о и даље наставља пољски
путем пресеца пут за градску депонију и наставља
пољским путем кат.бр. 10215до његовог самог краја тј.
до кат.парц.18660/1. Гранична линија подручја
Генералног плана надаље иде у правцу запада
граничном линијом кат.парц.18660/1 уздужини око 320м
све до пољског пута кат.бр. 10172 који је уједно и
гранична линија катастарске општине Зрењанин I са
катастарском општином Словачки Арадац .
Гранична линија подручја Генералног плана се
ломи за око 300о наставља у правцу севера пољским
путем кат.бр. 10172 који је уједно и гранична линија
катастарске општине Зрењанин I са катастарском
општином Словачки Арадац док не дође до тромеђе к.о.
Зрењанин I, к.о. Зрењанин III и к.о. Словачки Арадац.
Од ове проломне тачке тј. тромеђе г.л. надаље прати
границу између к.о. Зрењанин I и к.о. Словачки Арадац
и тако се протеже све до експропријације државног
пута Зрењанин - Нови Сад . г.л. пресеца државни пут
Зрењанин – Нови Сад и даље наставља источном
линијом експропријацује Обилазнице ''Саверни
полукруг''. Гранична линија и линија експропријације
се надаље поклапају идући све до експропријације пута
Зрењанин - Елемир, при том пресецајући успут и
жељезничку пругу Зрењанин - Кикинда. Настављајући
истим правцем гл. пресеца пут Зењанин - Елемир и
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долази до пољског пута тј. до четворомеђе
кат.парц.бр.13305/3, 13305/2, 13306/3 и 13306/2. У овој
тачки г.л. се ломи у правцу севера тј. прати леву ивицу
пољског пута 13306/1 у дужини од 280 м и долази до
граничног камена бр.5 који се налази на граници
између к.о. Зрењанин I и К.о. Зрењанин III.
Гранична линија се овде ломи у правцу истока
тј. прати границу између ових к.о. те долази до
граничног камена бр. 7. Настављајући у истом правцу,
г.л пресеца пољски пут кат. парц. бр. 13854/1 те се
надаље простире поклапајући се са северном страном
канала кат.парц.бр. 13313/1 све док не дође до северне
(горње) ивице експропријације Обилазнице ''Саверни
полукруг'' Ивица обилазнице од ове тачке па до
експропријације пута Зрењанин - Кикинда представља
истовремено и г.л. Г.л. даље наставља северном
ивицом
експропријације
Обилазнице
''Саверни
полукруг'' све до пољског пута
кат.бр. 13859.
Преломна тачка ломи г.л. у правцу севера и прати
источну линију пољског пута у дужини око 250 м
долази где се ломи под углом од око 270о (у правцу
истока) те долази до тромеђе кат.парц.бр.13859,
13466/9 и 13466/10. Од ове тачке, наставља истим
правцем граничном линијом између кат.парц. 13466/9 и
13466/10 те долази до експропријације пута Зрењанин
- Михајлово. Г.л. се овде ломи, прати линију
експропријације у дужини од око 540 м и долази до
завршне тј. почетне тачке омеђавања подручја које је
обухваћено Генералним планом.
Члан 3.
Елаборат Генералног плана саставни је део ове
Одлуке и састоји се од текстуалног дела, графичких
прилога, услова надлежних органа и организација и
документације.
А/ ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I УВОД
1. ПРАВНИ ОСНОВ
II ГРАНИЦА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ
ГЕНЕРАЛНИМ ПЛАНОМ
III СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА И КОНЦЕПЦИЈА
УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА И
ГРАЂЕЊА
3.1. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
3.2. ПОЛОЖАЈ, МЕСТО И УЛОГА ЗРЕЊАНИНА У
ОКРУЖЕЊУ
3.3. ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ДЕМОГРАФСКОГ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
3.3.1. ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА
3.3.2. ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ
И ПОДЦЕЛИНЕ ПРЕМЕ ФУНКЦИОМАЛНИМ И
ПЛАНСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

4.1.
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ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И УРБАНИСТИЧКЕ
ПОДЦЕЛИНЕ
4.1.1. ЦЕЛИНА I – ''ЦЕНТАР''
4.1.2. ЦЕЛИНА II – ''МАЛА АМЕРИКА''
4.1.3. ЦЕЛИНА III – ''ГРАДНУЛИЦА''
4.1.4. ЦЕЛИНА IV – ''ДОЉА''
4.1.5. ЦЕЛИНА V – ''ЈУГОИСТОК''
4.1.6. ЦЕЛИНА VI – ''МУЖЉА''
4.1.7. ЦЕЛИНА VII – ''БОЛНИЦА БЕРБЕРСКО''
4.1.8. ЦЕЛИНА VIII – ''БАГЉАШ''
4.2. ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ
4.2.1. ЗОНА БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА
4.2.2. ПРИЛАЗНЕ ЗОНЕ
4.2.3. ЗОНЕ ГЛАВНИХ ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА
4.2.4. ЗОНА ЈЕЗЕРА
4.2.5. ЗОНА ПРИОБАЉА БЕГЕЈА
4.2.6. ЗОНА ОБИЛАЗНИЦЕ
4.3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ЈАВНО И ОСТАЛО
4.4. СТАНОВАЊЕ
4.4.1. ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
4.4.2. МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ
4.4.3. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
4.5. РАДНЕ ЗОНЕ
4.6. ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКСИ
4.7. ТРГОВИНА
4.8. ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
4.9. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
4.10. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ
4.11. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ФУНКЦИЈЕ
4.11.1. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
4.11.2. ЗДРАВСТВО
4.11.3. ВЕТЕРИНАРСКИ ОБЈЕКТИ
4.11.4. КУЛТУРА
4.11.5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4.11.6. ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
4.12. ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
4.12.1. ГРАДСКИ ЦЕНТАР
4.12.2. РЕОНСКИ ЦЕНТРИ
4.12.3. ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ ПРОСТОРНИХ
ЦЕЛИНА
4.12.4. ЛИНЕАРНИ ПОВЕЗУЈУЋИ ЦЕНТРИ
4.13. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
4.13.1. ПИЈАЦЕ
4.13.2. ДЕПОНИЈЕ
4.13.3. ГРОБЉА
4.14. ЗЕЛЕНИЛО
4.14.1.ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАМЕЊЕНЕ
ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ
4.14.2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ОГРАНИЧЕНОГ
КОРИШЋЕЊА
4.14.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ
НАМЕНЕ
4.14.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
4.14.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ
РАДНИХ ЗОНА
4.14.6. УТИЛИТАРНО ЗЕЛЕНИЛО
4.15. СПОРТСКЕ И РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ
4.16. ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ
4.17. СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА
4.18. ИНФРАСТРУКТУРА
4.18.1. САОБРАЋАЈ
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4.18.1.1. Друмски саобраћај
4.18.1.2. Железнички саобраћај
4.18.1.3. Речни саобраћај
4.18.1.4. Ваздушни саобраћај
4.18.1.5. Интегрални транспорт и логистика
4.18.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
4.18.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
4.18.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
4.18.5. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА
4.18.5.1. Водоснабдевање
4.18.5.2. Одвођење отпадних вода
4.18.5.3. Одвођење атмосферских вода
4.19. ВОДОПРИВРЕДА
4.20. БИЛАНС ПОВРШИНА
4.21. ГЕНЕРАЛНА НИВЕЛАЦИОНА И
РЕГУЛАЦИОНА РЕШЕЊА
4.22. ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА И РЕЖИМОМ ГРАДЊЕ
4.22.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
4.22.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
4.22.3. УСЛОВИ ОБЛИКОВАЊА ЦЕЛИНА И
ГРАДСКИХ ПРАВАЦА ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4.22.4. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА
ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ
И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
4.22.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ И
ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА
V ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И
ЦЕЛИНАМА
5.1. СТАНОВАЊЕ
5.1.1. ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
5.1.2. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
5.2. РАДНЕ ЗОНЕ И ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКСИ
5.3. ЈАВНЕ НАМЕНЕ
5.3.1. ОБЈЕКТИ ОБРАЗОВАЊА
5.3.2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
5.3.3. ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
5.4. ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
5.4.1. ГРАДСКИ ЦЕНТАР
5.5. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
5.5.1. ГРОБЉА
5.6. ЗЕЛЕНИЛО
5.7. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
5.8. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.8.1. САОБРАЋАЈ
5.8.1.1. Правила грађења за изградњу објеката и
инфраструктуре друмског саобраћаја
5.8.1.2. Правила грађења за изградшу објеката и
инфраструктуре железничког саобраћаја
5.8.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
5.8.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
5.8.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
5.8.5. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА
5.8.5.1. Водоснабдевање

20. децембар 2007

5.8.5.2. Одвођење употребљених вода
5.8.5.3. Одвођење атмосферских вода
5.9. ВОДОПРИВРЕДА
VI МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
6.1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
6.2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
6.3. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ
КОНКУРС
6.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
6.5. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
6.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
6.7. БЕСПРАВНА ГРАДЊА
Б/ ГРАФИЧКИ ДЕО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ОСНОВНА НАМЕНА
ПОВРШИНА
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И
УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ
ОБЈЕКТИ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ, ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ,
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КОМУНАЛНИ
ОБЈЕКТИ
ПЛАН САОБРАЋАЈА
ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ
ПЛАН ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ
ПЛАН ВОДОСНАБДЕВАЊА
ПЛАН ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
ПЛАН ВОДЕНИХ ПОВРШИНА И
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА И ОБЈЕКТИ СПОРТА И
РЕКРЕАЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ ПО
НАМЕНИ СА ОБАВЕЗОМ ИЗРАДЕ
ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗАШТИЋЕНЕ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНОИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗАШТИЋЕНА
ПРИРОДНА ДОБРА
Члан 4.

Потписивање, оверавање, достављање и
архивирање вршиће се у складу са одредбама
Правилника о начину увида у донети убанистички
план,
оверавања,
потписивања,
достављања,
архивирања, умножавања и уступања урбанистичког
плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', бр. 75/03).
Члан 5.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће
Одељење за послове урбанизма, стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине општине Зрењанин
и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина''.
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Члан 6.
О реализацији Генералног плана стараће се ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина''.
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“Јавни оглас из става 2. овог члана може
садржати и обавезу полагања гарантног износа ради
учешћа у поступку у зависности од локалитета које се
даје у закуп, као и рок за повраћај гарантног износа
учесницима који добију земљиште у закуп”.

Члан 7.
Члан 2.
Генералним планом се одређује дугорочна
пројекција развоја и просторног уређења; уређује се и
утврђују грађевински реони, намене површина које су
претежно планиране у грађевинском реону; правци,
коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру; зоне и целине за
које ће се радити урбанистички планови и зоне или
целине које садрже иста правила грађења.
Члан 8.
Решењем, Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине, Општинске управе Зрењанин, као надлежног
органа за заштиту животне средине, бр. IV-05-01-501134 од 05.12.2007. године, дата је сагласност на
Извештај о Стратешкој процени утицаја Генералног
плана на животну средину.
Члан 9.
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: 06-102-2 /07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
267
На основу члана 76. став 2., члана 81. став 4.
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС” бр. 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 распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању Привременог органа општине Зрењанин (
“Службени гласник РС” бр. 104/06) Привремени орган
општине
Зрењанин
на
седници
одржаној
20.12.2007.год., донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту (“Службени
лист општине Зрењанин” бр. 10/03, 8/05 и 19/06 ) у
члану 14. после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:

У члану 16.став 1. после тачке 3. додаје се нова
тачка 4. која гласи:
“4. Доказ о уплаћеном гарантном износу, ако се
тражи по огласу.”
Члан 3.
У члану 25. после става 2. додаје се нови став 3.
који гласи:
“3. Доказ о уплаћеном гарантном износу, ако се
тражи по огласу.”
Члан 4.
У члану 26. додаје се нова тачка 5. која гласи:
“5. Доказ о уплаћеном гарантном износу, ако се
тражи по огласу”.
Члан 5.
У члану 27. став 2. се мења и гласи:
“Понуда се доставља Комисији из члана 15. став
1. ове Одлуке у затвореној коверти са видљивом
назнаком на који се локалитет односи.”
У истом члану у ставу 5. речи: “на коју се
појединачно парцелу односи” замењују се речима: “на
који се локалитет понуда односи”.
Члан 6.
Члан 52 мења се и гласи:
“Закупац губи право на повраћај гарантног
износа ако му право закупа престане у складу са
чланом 51. став 2. тачке 1. и 2 .
Закупац има право на повраћај уплаћених
средстава закупнине и накнаде за уређење
грађевинског земљишта умањеног за 20% ако му право
закупа престане у складу са чланом 51. став 2. тачке 3,
4 и 5.
Одлуку о повраћају средстава из става 2. овог
члана доноси орган који је замљиште дао у закуп а о
повраћају средстава ће бити закључен посебан уговор
на основу акта о престанку закупа.”
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: 06-102-3/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
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Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
268
На основу члана 6. тачка 1. и члана 8. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06), члана 22. став 1. 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'', број 104/06), Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној дана
20.12.2007. године донео је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о висини стопе пореза
на имовину.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од дана
објављивања овог Закључка у Међуопштинском листу
''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити увид у нацрт
Одлуке у року одређеном у тачки III овог Закључка, у
просторијама Одељења за послове привреде, финансија
и рачуноводства Општинске управе општине
Зрењанин, Зрењанин, Трг слободе бр. 10, канцеларији
бр.128, сваког радног дана у времену од 08,00 до 13,00
часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет адреси
општине Зрењанин: www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају
се у писаној форми секретару Привременог органа у
року одређеном у тачки III овог Закључка.
VII Секретар Привременог органа доставиће материјал
из тачке VI овог Закључка надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар
Привременог органа.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради
објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у
''Службеном листу
општине Зрењанин'' и у Међуопштинском листу
''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-4/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
269
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
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општине Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', број
104/06), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној дана 20.12.2007. године донео је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о висини накнаде – закупнине за
коришћење пословног простора на коме је носилац
права коришћења општина Зрењанин.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од дана
објављивања овог Закључка у Међуопштинском листу
''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити увид у нацрт
Одлуке у року одређеном у тачки III овог Закључка, у
просторијама Одељења за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Зрењанин, Зрењанин, Трг
слободе бр. 10, канцеларији бр. 103, сваког радног дана
у времену од 08,00 до 13,00 часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет адреси
општине Зрењанин: www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају
се у писаној форми секретару Привременог органа у
року одређеном у тачки III овог Закључка.
VII Секретар Привременог органа доставиће материјал
из тачке VI овог Закључка надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар
Привременог органа.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради
објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у
''Службеном листу
општине Зрењанин'' и у Међуопштинском листу
''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-5/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
270
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
20.12.2007. године донео је
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Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III
Јавна расправа ће трајати 10 дана од дана
објављивања овог Закључка у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити увид у нацрт
Одлуке у року одређеном у тачки III овог Закључка, у
просторијама Одељења за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Зрењанин, Зрењанин, Трг
слободе бр. 10, канцеларији бр. 122, сваког радног дана
у времену од 08,00 до 13,00 часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет адреси
општине Зрењанин: www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају
се у писаној форми секретару Привременог органа у
року одређеном у тачки III овог Закључка.
VII Секретар Привременог органа доставиће материјал
из тачке VI овог Закључка надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар
Привременог органа.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради
објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у
''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-6/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
271
На основу члана 7.,11., и 15. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
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 гласник Републике Србије, број 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 20.12.2007. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о локалним комуналним таксама..
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III
Јавна расправа ће трајати 10 дана од дана
објављивања овог Закључка у међуопштинском листу
''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити увид у Нацрт
Одлуке у року одређеном у тачки III овог Закључка, у
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просторијама Одељења за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Зрењанин, Зрењанин, Трг
слободе бр. 10, канцеларији бр. 112, сваког радног дана
у времену од 8 до 13 часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет адреси
општине Зрењанин: www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају
се у писаној форми секретару Привременог органа у
року одређеном у тачки III овог Закључка.
VII Секретар Привременог органа доставиће материјал
из тачке VI овог Закључка надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар
Привременог органа.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради
објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у
''Службеном листу
општине Зрењанин'' и у међуопштинском листу
''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-7/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
272
На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.
62/06), члана 77. став 5. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/2003 и
34/2006) члана 17. Одлуке о накнади за коришћење
грађевинског земљишта (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 1/92 и ''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 1/92, 4/92, 11/93, 6/96, 7/96, 6/99, 6/07) 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'', број 104/06), Привремени орган општине
20.12.2007.
Зрењанин на седници одржаној дана
године, донео је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Решења о утврђивању
вредности бода за коришћење грађевинског земљишта
за 2008. годину.
II Нацрт Решења упућује се на јавну расправу.
III
Јавна расправа ће трајати 10 дана од дана
објављивања овог Закључка у Међуопштинском листу
''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити увид у нацрт
Решења у року одређеном у тачки III овог Закључка, у
просторијама Одељења за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Зрењанин, Зрењанин, Трг
слободе бр. 10, канцеларији бр.114, сваког радног дана
у времену од 08,00 до 13,00 часова.
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V Нацрт Решења налазиће се и на интернет адреси
општине Зрењанин: www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају
се у писаној форми секретару Привременог органа у
року одређеном у тачки III овог Закључка.
VII Секретар Привременог органа доставиће материјал
из тачке VI овог Закључка надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар
Привременог органа.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради
објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у
''Службеном листу
општине Зрењанин'' и у Међуопштинском листу
''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-8/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
273
На основу члана 22. и члана 97. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 16/2005 – пречишћен текст и 19/06),
члана 30. Одлуке о омбудсману (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 10/2003), члана 3. Пословника
о раду Привременог органа општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 15/2006), а у
вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', број
104/2006) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 20.12.2007. године, разматрао је
Извештај о активностима, стању људских права и
правној сигурности који је поднео омбудсман за
територију општине Зрењанин и констатовао:
-Извештај обухвата четврту годину рада овог
органа, од 1. новембра 2006. године до 31. октобра
2007. године;
-У том периоду омбудсман је обавио разговоре
са 281 грађанки и грађана и примио 34 представке
грађанки и грађана и правних лица;
-16 представки се односило на рад органа
управе општине Зрењанин и органа и организација чији
оснивач је општина Зрењанин ;
-15 представки се односило на рад
републичких органа, а 3 представке су се односиле на
рад месних заједница;
-Одлука о покретању истраге донета је у 14
случајева;
-Остварена је добра сарадња са органима
управе, органима и организацијама чији је оснивач
општина Зрењанин, другим државним органима и
невладиним организацијама:
-Дата је оцена о стању људских права и
правној сигурности у општини Зрењанин.

20. децембар 2007

На основу тог Извештаја и изведених
констатација, Привремени орган општине Зрењанин је
донео
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о активностима, стању
људских права и правној сигурности oмбудсмана за
територију општине Зрењанин у 2007. години.
2. Овај Извештај објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин'' и у средствима јавног
информисања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-26/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Зрењанин
Омбудсман општине Зрењанин
Зрењанин, новембра 2007. године
Четврти годишњи извештај
2006. – 2007.
Увод
Ово је четврти, редовни извештај омбудсмана
за територију општине Зрењанин.
Садржина и структура извештаја су утврђени
Oдлуком о омбудсману. Зато ту нема места за веће
промене. Извештаји, управо зато нужно морају бити,
бар у том делу, слични, што нужно са собом носи
опасност од понављања и ситуација и оцена. Промене у
области нормативног уређивања друштвених односа и
степену њихове стварне примене траже време и по
правилу нису брзе, чак ни у друштвима која се, као
наше, налазе у стању транзиције.
Четврти годишњи извештај обухвата четврту
годину рада омбудсмана за територију општине
Зрењанин и период од 01. новембра 2006. до 31.
октобра ове године. Сачињен је у три главна дела. Први
део садржи податке о активностима омбудсмана, други
део говори о стању људских права, док трећи део даје
оцену правне сигурности у општини.
Први део – Активности омбудсмана
Број и структура представки
Омбудсман за територију општине Зрењанин
почео је да ради половином априла 2004. године. До
данас се канцеларији омбудсмана усмено обратило
1220 грађанки и грађана. У првој години рада их је
било 251, другој 386, трећој 302 и у овој, четвртој
години рада, 281.
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Може се уочити благи пад броја усмених
обраћања омбудсману у овој години. Грађани су се у
току рада упознали са надлежностима омбудсмана.
Поред тога и рад Службе бесплатне правне помоћи је
допринео да део грађана и грађанки из наше општине
помоћ затражи од те службе.
У погледу разлога због којих су се грађани и
грађанке обраћали омбудсману нема новина. Највише
обраћања је било због проблема у решавању основних
животних питања: остваривања права на рад и права на
инвалидско и пензијско осигурање. Грађани и грађанке
су се и ове године често обраћали и због проблема које
имају у поступку приватизације: од остваривања права
на упис бесплатних акција до губљења већ стечених
права на акције због стечаја или ликвидације фирми
које су их емитовале. И проблеми који су настајали за
запослене у фирмама у којима је покренут стечај по
Закону о стечају су били разлог за обраћање
омбудсману (оснивање Фонда солидарности донекле
олакшава положај ових људи). Проблеми одређене
категорије наших суграђана (пензионери или
пензионери који живе сами) око измиривања обавеза
по рачунима за струју, грејање и одржавање
заједничких просторија у стамбеним зградама су били
чест разлог за тражење помоћи. У време уписа у
предшколску установу неколико родитеља се усмено
обратило омбудсману. И ове године су породични
проблеми, често повезани са насиљем у породици били
разлог за посету и разговор са омбудсманом.
Интересантно је да су се канцеларији омбудсмана и
усмено и писмено обраћали и грађани и грађанке из
суседних општина жалећи се на проблеме у својим
срединама.
Било је усмених жалби и на рад царинске
службе, полиције и органа за прекршаје.
Представком се омбудсману у овом периоду
обратило 34 грађана или грађанки и правних лица.
Једна грађанка се жалила на спорост у раду
Јавног стамбеног предузећа те је поступак у овој ствари
у овом предузећу окончан и предмет се сада налази на
суду.
На рад ЈКП «Чистоћа и зеленило» жалила се
такође једна грађанка. Радници овог предузећа су у
договору са другом заинтересованом страном у спору
отклонили недостатке који су били разлог обраћања.
На рад Геронтолошког центра у Зрењанину
жалио се један грађанин и поступак у овој правној
ствари је обустављен јер није било повреде људских
права ни неправилног рада управе овог Центра.
Омбудсману су се представком обраћали
грађани и у случајевима кад он није надлежан да
покреће и води поступак.
Једна грађанка се тако жалила на рад
Министрства унутрашњих послова те је, пошто се
жалба односила на рад полицијске управе из једне
Београдске општине, странка упућена да се обрати
Генералном инспекторату МУП-а Србије.
Један грађанин се жалио на квалитет
даљинског грејања и тражио да његов стан буде
искључен из система те је упућен да се обрати том
предузећу.
Једна грађанка се жалила на немогућност да
преко Фонда здравственог осигурања оствари право на
одговарајуће ортопедско помагало.
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Деветоро грађанки и грађана се жалило на
споро решавање њихових захтева упућених Фонду
пензијског и инвалидског осигурања.
Двоје грађана и надзорни одбор једне месне
заједнице се писмено обратило омбудсману због
проблема у раду органа њихових месних заједница.
Све представке у којима су се грађани жалили
на рад органа управе су се односиле на рад Одељења за
послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и
заштиту животне средине.
Троје грађана жалило се због ћутања
администрације и ови недостаци су откоњени.
Један грађанин се се жалио на буку на
клизалишту, а други на буку на фудбалском терену у
дворишту ДТВ «Партизан».
Скупштина станара једне зграде на Багљашу се
жалила на буку, радно време кафића и продају бостана
на улици. После одговарајућих провера, поступак у
овој правној ствари је обустављен.
Један грађанин је тражио да се изврши решење
о уклањању киоска али је после одговарајућих провера,
поступак у овој ствари је обустављен.
Једна грађанка се обратила са захтевом да њена
улица буде отворена и уређена у складу са ГУП-ом.
После одговарајућих провера, поступак у овој ствари је
обустављен.
Девет грађана се обратило са захтевом да се
поступак по њиховим захтевима за легализацију
бесправно саграђених објеката убрза. Провером у
сваком појединачном случају је утврђено да се
поступак води у складу са законом и да поступак траје
дуго због нерешених сувласничких односа или лоших
комшијских односа. У једном случају дата је препорука
да се поступак без одлагања оконча. У току провере
ових представки које се односе на поступак за
легализацију бесправно подигнутих објеката утврђено
је да је од 2003. године у току поступак у око пет
хиљада предмета по захтевима за легализацију. Сви
грађани који су поднели захтев за легализацију су
обавештени о обавези да прибаве и доставе геодетске
снимке објеката. Предмете у којима нема спорних
имовинских односа и у којима су испуњени услови за
легализацију орган управе сам решава. У осталим
случајевима, о захтеву одлучује Комисија за
легализацију.
Проблем рушења старих и дотрајалих објеката
у друштвеној (државној) својини је због недостатка
средстава и броја оваквих објеката, и даље присутан.
Сарадња омбудсмана и начелника општинске
управе и свих одељења и служби је коректна.
Ваља поменути и рад на обнови просторија
месних канцеларија који је у току тако да ће до краја
идуће године просторије свих месних канцеларија бити
обновљене.
Умрежавање
седамнаест
месних
канцеларија је успешно обављено, а за све месне
канцеларије су набављени рачунари. Све месне
канцеларије ће бити умрежене када технички услови
(квалитније телефонске линије) то дозволе.
Добра сарадња остварена је и са СУП-ом,
Општинским судом, Оштинским тужиоцем и Органом
за прекршаје општине Зрењанин. На захтев
омбудсмана пружани су благовремено сви потребни
подаци и сви договори су испоштовани.
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Организовање и учешће у раду саветовања о
остваривању и поштовању људских права
Половином новембра 2006. године (17. и 18.
новембра) у организацији Извршног Већа Војводине,
Скупштине Војводине, Шведског Хелсиншког одбора
за људска права, Асосијације мултиетничких градова
југоисточне Европе ФИЛИА и Фонда за отворено
друштво у Новом Саду је одржана регионална
конференција на којој се разговарало о афирмацији
мултикултуризма
и
толеранције
и
локалним
политикама у мултиетничким заједницама. На
конференцији су поред представника домаћина и
организатора, ОЕБС-а и Савета Европе презентације
имали и представници из Мађарске, Киргистана, Босне
и Херцеговине и Македоније.
О Етичком кодексу понашања локалних
функционера и искуствима његове једногодишње
примене се говорило 27. фебруара ове године на
састанку који је организовала Стална конференција
градова и општина Србије.
Иницијатива за демократску транзицију је од
23. до 25. фебруара организовала семинар на коме су
локални омбудсмани из целе Србије и представници
локалних медија из тих општина прошли обуку о
положају особа са инвалидитетом и њиховим
могућностима и потребама да дођу до ваљаних
информација. Расправљало се и о проблему корупције
у јавној управи.
О правима мањина у Средњебанатском округу
и Темишварској жупанији одржан је семинар о
организацији Центра за развој цивилног друштва. На
семинару који је био део пројекта који финансира
Европска Унија преко Европске агенције за
реконструкцију размењена су искуства у вези са
применом међународних стандарда и домаћих закона у
два округа, посебно о остваривању права на
образовање и информисање на матерњем језику, права
на службену употребу језика и писма и неговање
националне културе и права на јавно репрезентовање.
Културни центар Зрењанин је 12. и 13. маја
организовао округли сто «Права припадника
националних мањина у новом Уставу Србије». Поред
уводничара у раду округлог стола учествовали су и
представници канцеларије покрајинског омбудсмана и
локални омбудсмани из Војводине и неких општина из
Србије.
У мају месецу је у Београду одржан округли
сто на коме су резимирани резултати расправа о улози
омбудсмана у мултиетничким локалним заједницама и
округли сто о положају и улози савета за
међунационалне односе.
Еврорегионални центар за демократију из
Темишвара и Центар за развој цивилног друштва из
Зрењанина су 22. јуна организовали радионицу на којој
се говорило о питањима која треба решити у тражењу
пута за изградњу отворене локалне управе, примени
принципа добре управе у пракси, обезбеђивању
транспарентности, одговорности и отворености, јачању
поверења грађана у локалну управу и повећању
могућности да грађани учествују у креирању државне
политике и о изграђивању партнерског односа између
локалне управе, грађана и грађанског друштва.
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И
најзад,
у
организацији
Грађанске
иницијативе у Зрењанину су, половином септембра и
крајем октобра ове године одржана два семинара на
којима се разговарало о основама људских и
мањинских права, раду Општинских савета за
међунационалне односе и о јавном заступању и
лобирању.
Организовање и учешће у кампањама за информисање
јавности о питањима значајним за остваривање и
поштовање људских права и образовање о људским
правима
Омбудсман је у три наврата учествовао на
конференцијама за штампу у Медија центру у
Београду. Први пут се радило о представљању
резултата рада на заједничком пројекту Центра за
развој цивилног друштва и покрајинског и локалних
омбудсмана «Улога омбудсмана у мултиетничким
локалним заједницама». Други пут су представљени
резултати пројекта «Савети за међунационалне односе
– јачање капацитета при суочавању са новим
изазовима». На трећој конференцији за штампу
разговарало се о положају омбудсмана и раду
омбудсмана на републичком, покрајинском и локалном
нивоу.
Конференција за штампу у Зрењанину одржана
је 11. септембра ове године на којој су представници
локалних медија обавештени о резултатима са
покрајинског
и
локалних
редовног
састанка
омбудсмана из Војводине.
Сарадња са другим омбудсманима у земљи и
иностранству
Омбудсман општине Зрењанин, у складу са
овлашћењима која су му дата и у складу са Протоколом
о сарадњи Покрајинског омбудсмана и општинских
омбудсмана у Војводини сарађује са колегама из
Војводине (у међувремену је и Бечеј добио општинског
омбудсмана) и са колегама из Србије (у међувремену је
и Град Београд добио свог грађанског браниоца –
омбудсмана). Састанци на којима се размењују
искуства су редовни.
Један од редовних састанака омбудсмана из
Војводине одржан је 11. септембра у Зрењанину. На
састанку је сачињен преглед досадашње сарадње и
покренута је иницијатива за оснивање Удружења
омбудсмана Војводине. Поред тога, на састанку се
разговарало и о положају локалних омбудсмана по
одредби из члана 126. Закона о локалној самоуправи и
о поступку за доношење новог Закона о локалној
самоуправи.
Полазећи од решења датих у одредби из
поменутог члана Закона о локалној самоуправи и
досадашњих искустава у раду потврђено је да одлуке о
оснивању грађанских бранилаца – омбудсмана садрже
битне разлике у погледу њихове надлежности, дужине
трајања мандата, начину предлагања кандидата за
избор омбудсмана и поступку за њихов избор. Локални
омбудсмани су стога, имајући у виду и чињеницу да је
грађански бранилац – омбудсман независан и
самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу
људских права и слобода, закључили да Министарству
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за државну управу и локалну самоуправу, као ауторима
Нацрта закона о локалној самоуправи упуте препоруку
да у текст Нацрта уграде решења којима ће се
обезбедити да грађански бранилац – омбудсман, у том
циљу, има сопствени буџет, право уставне жалбе и
право да сам предлаже скупштини јединице локалне
самоуправе заменике и сараднике. Како се независност
и самосталност грађанског браниоца – омбудсмана
обезбеђује и начином његовог избора, препоручено је
да се Нацртом и ово питање уреди и да се отклони
могућност да се мандат грађанског браниоца –
омбудсмана и мандат одборника у скупштини која га
бира, поклапају.
Значајна је и посета омбудсмана из Србије
(покрајински омбудсман и локални омбудсмани из
Сомбора, Бачке Тополе, Суботице, Бечеја, Шапца,
Крагујевца и Зрењанина) Европском институту за
омбудсмана (ЕОИ) са седиштем у Инсбруку која је уз
подршку Савета Европе у Београду организована од 02.
до 05. јула ове године. Током посете, на свакодневним
састанцима се разговарало о питањима која се тичу
институције омбудсмана и појединих законских
решења Тирола и Војводине и Аустрије и Србије.
Разговарало
се
и
о
положају
посебних
(специјализованих, тематских) омбудсмана и о
односима омбудсмана различитих нивоа. Разматрана су
нормативна
решења
потребна
за
очување
самосталности и независности омбудсмана, о облицима
сарадње са органима власти и другим субјектима, о
деловању и активностима институције уопште и
посебно са рањивим групама. Организовани су и
сусрети са парламентарним омбудсманом покрајине
Тирол, омбудсманом за права болничких пацијената,
омбудсманом за равноправност полова, омбудсманом
за лица смештена у старачким домовима и са
председником Адвокатске коморе Тирола.
Крајем октобра организован је у Београду и
први радни састанак са новоизабраним Заштитником
грађана Републике Србије. На састанку су били сви
локални омбудсмани и покрајински омбудсман.
Заштитник грађана је говорио о својим плановима и
досадашњим активностима, а локални омбудсмани и
покрајински омбудсман о својим искуствима у раду.
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афирмацији и унапређењу људских права дати су у
одговарајућим деловима извештаја.
Медијација
У трећем годишњем извештају већ су
наговештени први резултати пројекта «Омбудсман као
медијатор» чије је финансирање преузела норвешка
Влада у сарадњи са Нансен Академијом.
Резултат овог рада је већ видљив: око
седамдесет медијатора у четири области (вршњачка
медијација, медијације у области насиља у породици,
медијација између грађана и органа управе и
медијација у решавању сукоба на националној основи)
је завршило обуку. Исти број нових кандидата ових
дана започиње други циклус обуке из поменутих
области. Када пројекат, ако све буде ишло по плану,
буде окончан догодине обуком треће генерације
полазника, на територији Војводине ћемо имати око
200 медијатора обучених да се баве медијацијом. Оно
што нарочито охрабрује, једну четвртину тог броја
чине млади људи.
Маја ове године је у Панчеву одржан први
регионални састанак групе медијатора из Баната који
су прошли обуку у оквиру овог и сличних пројеката.
На састанку је покренута иницијатива за оснивање
Банатског центра за медијацију који би локалној
самоуправи и грађанима помагао у проналажењу
решења за њихове проблеме и неспоразуме у локалној
заједници
мирним
путем.
Слични
контакти,
разгововори и иницијативе покренути су и у
Зрењанину у коме тренутно има најмање десетак
медијатора спремних да се, по потреби, прихвате овог
посла.
Средства за рад
Средства за рад обезбеђена су у складу са
Одлуком о омбудсману
Други део – Стање људских права
Права националних мањина
Извори права

Сарадња са невладиним организацијама
Оцена да је сарадња са невладиним
организацијама добра, дата у свим ранијим
извештајима, стоји и сада. Ипак, треба је објаснити.
Прво, знање које омбудсмани стичу на семинарима које
организују невладине организације је вредно и лако
примењиво. Са друге стране, бројност невладиних
организација, различите области у којима оне делују,
мреже које образују и спремност да сарађују
представљају значајну подршку раду омбудсмана. Ма
колико канцеларије омбудсмана биле велике, број
заменика и запослених стручњака у њима такође, оне
никако не могу да покрију сву разноврсност и бројност
појава и догађаја које треба свакодневно пратити.
Капацитет омбудсмана се кроз ову сарадњу увећава.
У овом делу извештаја неће бити посебно
поменута ни једна од тих организација. Облици
сарадње са овим организацијама и њихов допринос

Други и трећи годишњи извештај омбудсмана
садрже детаљнији преглед аката којим је уређен
положај националних мањина. Тај преглед, иако још
непотпун, обухватио је најважније изворе – од Уставне
повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, преко
Повеље о људским и мањинским правима и грађанским
слободама, Устава Републике Србије до Закона о
заштити права и слобода националних мањина.
Некадашње СФРЈ и Државна заједница Србија
и Црна Гора ратификовале су најважније универзалне и
регионалне документе значајне за заштиту права
националних мањина. Потписани су и билатерални
споразуми са Мађарском, Румунијом, Македонијом и
Хрватском. Споразуми о културно-просветној сарадњи
потписани су са скоро свим суседним земљма, које су
истовремено и матичне државе значајног броја
националних мањина. Посебно су значајни споразуми о
размени наставника потписани са Словачком,
Бугарском и Румунијом. Овим споразумима се
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обезбеђује и школовање наставника који предају на
језицима припадника националних мањина.
Остваривање права
И у овом извештају ћемо користити податке о
националној припднаости становника наше оптине
добијене пописом становништва 2002. године: од
укупно 132 хиљаде становника колико има наша
општина, Срби представљају већину (74,82%). Нешто
мање од 11% становништва чине Мађари, а етничких
Југословена, Румуна, Рома и Словака има по
приближно 2% од укупног становништва општине.
Изражавање, чување, неговање и развијање културне
посебности
По извештају савеза аматерских културноуметничких друштава наше општине, од тридесет
активних и регистрованих друштава, девет је у
потпуности посвећено неговању културне традиције
изворне националне баштине и изражавању, чувању и
развијању културне посебности.
Тако друштва «Петефи», «Петефи Шандор» из
Мужље и Мешовити хор «Емануел», по наводима из
овог извештаја, задовољавају све потребе мађарске
етничке групације у градској средини. Поред стотинак
програма из свих области културно - уметничког
стваралаштва, ова друштва остварују сарадњу са
сродним ансамблима из своје матичне земље, а бележе
и самосталне наступе у Мађарској.
У Михајлову и Лукином Селу су центар свих
културних догађања културна и завичајна друштва
«Јожеф Атила» и «Бело језеро».
Центар културних активности Словака у нашој
општини је Арадац и месно културно-уметничко
друштво «Младост» са својом фолклорном и драмском
секцијом. Ово друштво сарађује са ансамблима из
Словачке и Чешке, а рад друштва је обогаћен и
сарадњом са месном основном школом. Слично је и у
Белом Блату где је саграђена етно кућа и организован
међународни истраживачки камп и ликовна колонија.
У овим активностима учествовали су сви становници
села.
Културну
традицију
грађана
румунске
народности негују културно-уметничка друштва
«Штефан Штефу» из Ечке и Лумина» из Јанковог
Моста. И ова друштва имају редовну сарадњу са
сличним друштвима из Румуније.
Ваља поменути и међународни фолклорни
фестивал «Лала» који од оснивања има обавезу да
половину свог интернационалног програма оствари са
земљама из окружења, односно земљама матицама
мањина које живе на територији наше општине. Тако је
досад представљен програм три словачка, пет
румунских и четири мађарска ансамбла. Поменимо
овде сарадњу и размену гостовања са ансамблима из
Румуније коју остварују културно-уметничка друштва
«Пионир» из Зрењанина и «Слобода» из Книћанина.
Културни центар Зрењанин организује етно
базаре као вид представљања етнографске традиције
Поред тога,
свих припадника етничких група.
«Здраво» месечни часопис овог Центра излази већ
другу годину настојећи да оствари своју основну
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оријентацију ка стварању и развијању културних
потреба школске омладине и развој толерантне и
стваралачки оријентисане личности. Основни садржај
часописа су текстови о темама које заокупљују дечију
пажњу и обавештавају о дечијим активностима у
школи и око школе. Текстове углавном пишу сама
деца. «Здраво» објављује редовни прилог на мађарском
језику (истина, у три последња броја). Прилог садржи
дечије стваралаштво на матерњем језику, а циљ је да се
обогати поукама о језику и правопису и сличним,
специфичним прилозима везаним за школско градиво.
У оквиру трибинског дела програма Културног
центра Зрењанин одржан је округли сто о правима
мањина у новом Уставу.
Аматерско позориште «Мадач» ове године
слави јубилеј – 55 година рада. У част овог јубилеја је
крајем маја ове године премијерно изведено музичкокабаретско вече под називом «Cintanyeros cudar vilag».
Овом премијером прослављена су још два јубилеја: сто
година мађарског кабареа и 45 година глумачког
стваралаштва Изеле Кароља. Представу је режирао
Золтан Барациуш. У припреми је и друга премијера.
Реч је «Четири мушкарца» у режији Золтана
Барациуша, а премијера се планира за средину
децембра.
Планирано је да позориште у току ове године
одигра 30 представа на домаћој сцени и на
гостовањима. Ове године је позориште већ гостовало у
Новом Итебеју, Врбасу, Апатину, Новом Саду,
Мужљи, Бајмоку, Новој Црњи, Бездану, Дебељачи,
Бечеју, Тоби и Сомбору.
Оперетска сцена је ове године гостовала у
Мађарској. У Будимпешти је извела вече сонгова Беле
Церковица под именом «Ми смо музичке душе» («Mi
muzsikus lelkek»). Ова сцена је имала и гостовања
широм Војводине, а учествовала је и на манифестацији
«Ноћ музеја».
Књижевна сцена је наставила сарадњу са
новосадским «Форумом». Одржано је шест књижевних
вечери. Гости су били Ференц Контра, Илона Такач,
Каталин Мереи, Ференц Деак и Јожеф Ј. Фекете.
Одржана је и презентација завичајног часописа
«Bacsorszag» из Суботице.
Књижни фонд градске народне библиотеке
«Жарко Зрењанин» на језицима националних мањина је
ове године нешто богатији него прошле. Библиотека
располаже са 15326 јединица библиотечке грађе на
мађарском језику, четири на ромском, једном на
русинском,
осамдесет
на
румунском
и
са
четрдесетједном јединицом библиотечке грађе на
словачком језику. У току ове године Позајмно одељење
је на мађарском језику идало 232 библиотечке јединице
а на румуском три, док је Дечије одељење издало 243
библиотечке јединице на мађарском језику. Научно
одељење са завичајном збирком свакодневно набавља
три примерка «Magyar Szo» и два примерка
«Libertatea» и часописе на мађарском језику «Hid», «Jo
pajtas», «Sikoly», «Letunk» i «Muzslyai».
Луткарска сцена Народног позоришта «Тоша
Јовановић» од оснивања, 1956. године, сваке године
изведе једну до две премијере на мађарском језику. У
овој години на редовном репертоару ове сцене се
приказује пет представа на мађарском језику.
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У оквиру међународне регионалне сарадње у
припреми је један коопродукциони пројекат нашег
позоришта са луткарским позориштима из Арада и
Печуја. Редитељ ће бити из Мађарске, а глумачки
ансамбл ове представе чиниће подједнак број глумаца
нашег, мађарског и румунског позоришта. У оквиру
међународне позоришне сарадње у току су преговори о
наставку размене представа са луткарским позориштем
из Темишвара.
Сарадња нашег позоришта са новосадским и
суботичким се већ низ година наставља на обострано
задовољство – разменом представа. Наше позориште
годишње изведе по две представе на сценама у Новом
Саду и Суботици, а са по две представе на мађарском
језику ова позоришта гостују на нашој сцени.
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школи «Никола Тесла» у Зрењанину за 85 ученица и
ученика у 4 одељења, у Медицинској школи у
Зрењанину за 120 ученица и ученика у 4 одељења, у
пољопривредној школи у Зрењанину за 25 ученица и
ученика у два одељења (трогодишње школовање).
Укупно се у зрењанинским средњим школама школује
на мађарском језику 306 ученица и ученика у 14
одељења и 25 ученица и ученика у два одељења
(трогодишње школовање). Ученице и ученици који су
наставу у основним школама пратили на свом
матерњем језику (румунском и словачком), наставу у
средњим школама у Зрењанину прате на српском
језику.
Делотворно учешће у друштвеном и економском
животу и јавним односима

Слободна употреба језика и писма
У општини Зрењанин су, у складу са законом и
Статутом општине у службеној употреби српски,
мађарски, румунски и словачки језик.
Према закону и Одлуци о ближем уређивању
појединих питања службене употребе језика и писма
националних мањина на територији Аутономне
покрајине Војводине (Сл. лист АПВ број 8/03)
прописано је да припадник националне мањине има
право да своје лично име и лично име своје деце упише
у матичну евиденцију у изворном облику, на писму и
по правопису свог језика. Тако уписано лично име ће
се на исти начин уписати и у јавне исправе (личне
исправе, изводи из матичних књига и слично).
Према извештају Министарства унутрашњих
послова, Дирекција полиције, Полицијске управе у
Зрењанину на подручју наше општине у периоду јануар
- октобар 2007. године издате су четири личне карте на
двојезичним обрасцима: три на српско-мађарском
обрасцу и једна на српско-словачком обрасцу.
Изводи из матичних књига се такође издају у
изворном облику, на писму и по правопису језика
националних мањина на двојезичним обрасцима.
Образовање на језику националних мањина
Предшколско образовање и васпитање у нашој
општини спроводи се на српском, мађарском,
румунском и словачком језику.
Према подацима добијеним од Одељења за
послове из области друштвених делатности општине
Зрењанин наставу на румунском језику у две основне
школе («Ђ. Јакшић» из Зрењанина и «Др. А. Сабовљев»
из Ечке) похађа укупно 65 ученика у девет одељења.
Наставу на мађарском језику у четири основне
школе («С. Маринковић» и «9. мај» у Зрењанину, «С.
Михаљ» у Мужљи и «Братство Јединство» у Белом
Блату) похађа укупно 416 ученика распоређених у 25,9
одељења.
Наставу на словачком језику у две основне
школе («Братство» из Арадца и «Братство Јединство»
из Белог Блата) похађа укупно 78 ученика
распоређених у 9 одељења.
У Зрењанинској гимназији наставу на
мађарском језику похађа 101 ученица и ученика у
четири одељења. Настава на мађарском језику
организована је и у Електротехичкој и грађевинској

Оцена дата у претходном годишњем извештају
да делотворно учешће у друштвеном и економском
животу и јавним односима представља суштински део
демократског друштва и да се тако олакшава
укључивање мањина у државне оквире и омогућује да
припадници националних мањина одрже свој
идентитет и одлике и унапређују тако добро
управљање и интегритет државе, и даље стоји и
свакодневно се потврђује.
Припадници националних и етничких мањина
су свакако активни и делотворни учесници
друштвеног, економског и јавног живота у нашој
општини. Присутни су и у самој скупштини, односно
Привременом органу и у органима извршне и судске
власти: преглед њиховог учешћа дат је у Другом
годишњем извештају и стање на том плану се није
битније изменило у протеклих годину дана.
У протеклој години посвећена је значајна
пажња положају и улози Савета за међунационалне
односе, и то на ширем плану.
Наиме, према одредби изчлана 63. Закона о
локалној самоуправи у национално мешовитим
општинама оснива се савет за међунационалне односе
који чине представници свих националних и етничких
заједница. Према критеријумима утврђеним у овом
члану у Србији има 68 мултиетничких општина (од
тога 41 мултиетничка општина у Војводини). Према
подацима које је прикупио Центар за развој цивилног
друштва статути 58 општина предвиђају оснивање ових
савета. Савети су, према истом извору, образовани у 40
општина од којих се 31 налази у Војводини. Различита
решења дата у општинским статутима у погледу
састава савета, начину кандидовања и избора чланова
савета и различито утврђена надлежност савета указују
на недореченост и нејасност актуелне законске
регулативе којом је уређен рад савета. Зато су и Центар
за развој цивилног друштва и Покрајински омбудсман
сачинили предлоге који су ваљана основа за потпуније
и јасније дефинисање ове институције у новом Закону
о локалној самоуправи.
Потребно је поменути и да је током
проучавања рада ових савета рад Савета за
међунационалне односе наше општине истицан као
добар пример.
Наш Савет за међунационалне односе је у овој
години имао три седнице. На овим седницама је
разматран предлог пројекта «Мањинска права у пракси
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у југоисточној Европи 2006.-2008.», дат је предлог
Председнику општине да у сарадњи са Привременим
органом изнађе могућност да се из буџета општине
финансира проширење програма ЈП «Радио Зрењанин»
на језицима националних мањина и у складу са
одредбом из члана 5. Одлуке о Савету за
међунационалне односе изабран председник и заменик
председника савета, са мандатом од годину дана.
Информисање на свом језику
Локални лист Зрењанин, Радио Зрењанин,
Зрењанинске
новине, РТВ «Сантос» и Радио
«Цепелин» су у току ове године медији који обезбеђују
информације на језицима националних мањина.
Најављене и спроведене приватизације
локалих медија обновила је питање програма на
језицима националних мањина. Према речима
Секретара за информисање Извршног већа Војводине
приватизација не би требало да угрози информисање на
језицима мањина. Закон не предвиђа деловање
локалних јавних сервиса ни обавезу приватизованих
медија да информишу као јавни сервис.Према његовим
речима то може да се реши пројектно, уз фондове који
ће подржати програме на језицима мањина (Лист Данас
од 21. маја 2007.)
Са друге стране, имајући у виду чињеницу да
локални, пре свега електронски медији имају значајну
улогу у редовном и благовременом информисању
припадника националних мањина на њиховом језику и
да их зато треба сачувати и побољшати њихов
матњеријални положај неке невладине организације и
савети националних мањина предлажу да се изврше
измене и допуне Закона о радиодифузији.
Положај Рома
Закон о заштити права и слобода националних
мањина у одредби из члана 4. прописује да органи
власти могу у складу са уставом и законом доносити
прописе, појединачне правне акте и предузимати мере
у
циљу
обезбеђивања
пуне
и
ефективне
равноправности између припадника националних
мањина и припадника већинске нације, а нарочито у
случају поправљања положаја лица која припадају
ромској националној мањини. Ово је било прво
признање статуса групе и Рома као националне
мањине. Након тога је образован Национални савет
ромске националне мањине као тело које би требало да
се стара о остваривању права на самоуправу у области
језика и писма, образовања, информисања и културе.
На локалном нивоу један припадник ромске
националне мањине је члан Савета за међунационалне
односе наше општине, те је тако створена
институционална основа за заштиту идентитета и
културе Рома у нашој општини.
У време писања овог извештаја у току је и
израда Стратешког плана за социјалну политику
општине Зрењанин која о положају Рома даје много
више података, анализира услове становања,
здравствену ситуацију, образовање, незапосленост и
сиромаштво, положај лица у реадмисији и друштвену
интеграцију ових грађанки и грађана. Овај план ће
сигурно дати препоруке и правце за поправљање лошег
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положаја Рома и одредити тренутне и дугорочне
задатке и локалне самоуправе, државе и друштва на
овом плану. Ваља поменути и чињеницу да је наша
локална самоуправа у сарадњи са УНДП-ом одредила
координатора за ромска питања који са своје стране
треба да помогне у решавању поменутих проблема.
***
Овај приказ стања у области права
националних мањина завршићемо податком који
говори о броју инцидената који су, како се у подацима
добијеним од Министарства унутрашњих послова,
Дирекција полиције – Полицијска управа Зрењанин
наводи, по свом карактеру могли нарушити
међунационалне односе.
Евидентирана су два таква догађаја: у јулу
месецу разбијен је излог на пекари грађанина албанске
националности (против НН учиниоца поднета је
кривична пријава због кривичног дела оштећења или
уништења туђе ствари из члана 213 КЗ, догађај је остао
нерасветљен), а у септембру је скинута и отуђена
застава националне мањине војвођанских Мађара
(против НН учиниоца поднета је кривична пријава због
кривичног дела ситно дело крађе из члана 210 КЗ,
догађај је остао нерасветљен).
Према подацима добијеним од Општинског
органа за прекршаје у Зрењанину до краја октобра ове
године поднето је девет захтева за покретање
прекршајног поступка због сукоба и инцидената са
елементима међунационалних сукоба.
Интересантно је поређење броја и врсте ових
догађаја са стањем од пре годину дана. Према прошлом
извештају таквих догађаја је у периоду до краја октобра
2006. године било 21. Мета напада су у 11 случајева
били излози посластичарница или пекара чији су
власници турске и албанске националности. Мета
напада су у два случаја били аутомобили хрватских
држављана. Фашистички симболи или пароле су се
јавили у три случаја, припадници мађарске
националности су били мета вербалних напада (парола)
у једном случају, исто као и Јевреји, а табла са
вишејезичним натписима на прилазима Зрењанину је
оштећена у два наврата (брзо су очишћене и враћене у
првобитно стање).
Из приказа стања међунационалних односа и
остваривања права националних мањина и упоредних
података о броју догађаја који су нарушавали и
угрожавали међунационалне односе у нашој општини
може се закључити да нема много проблема на плану
остваривања националних и верских права. Слободно
се може закључити да на том плану и даље треба
деловати у смислу превенције и едукације.
Стање у области права детета
Извори права
О изворима права детета овог пута само
неколико основних напомена.
Конвенција о правима детета (ратификовала је
СФРЈ 1990. године) са два факултативна протокола уз
Конвенцију о правима детета (Факултативни протокол
о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој
порнографији и Протокол о учешћу деце уоружаним
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сукобима ратификовани јула 2002. године) је основни
извор права у овој материји.
Устав у одредби из члана 64. прописује да деца
уживају људска права примерено свом узрасту и
душевној зрелости. Свако дете има право на лично име,
право на упис у матичну књигу рођених, право да сазна
своје порекло и право да очува свој идентитет. Деца су
заштићена од психичког, физичког, економског и
сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања.
Деца рођена изван брака имају једнака права као деца
рођена у браку.
Породични закон између осталог одређује и
права детета под родитељским старањем, што је
напредак у поређењу са решењем из старог породичног
закона у коме су се права детета одређивала и везивала
искључиво са обавезама родитеља. Закон изричито
говори о следећим правима детета: право на порекло,
право на живот са родитељима, право на личне односе,
право на развој и образовање детета и право на
мишљење детета. Ова права дају детету активну
легитимацију у поступцима који се воде о његовим
правима. Родитељска права су одређена кроз обавезе
родитеља према детету: они имају право и дужност да
се старају о личности, правима и интересима своје
деце. Даље, Породични закон предвиђа и надзор над
вршењем родитељског права
као превентивни и
корективни надзор. Основни облици заштите деце без
родитељског старања су према закону усвојење и
хранитељство.

општине обавезним основним образовањем је ове
године обухваћено укупно 9773 ученица и ученика
распоређених у 515 одељења и 28 основних школа. У
поређењу са прошлом школском годином број ученика
у основним школама се поново смањио (2005. године
било је укупно 11116 ученика и ученица у нашим
основним школама, а прошле године 10482 ученица и
ученика). Број ученика и ученица уписаних у први
разред основне школе је ове године нешто већи него
претходне (у први разред се прошле године уписало
1105 ученица и ученика, а ове године 1145 ученица и
ученика).
О образовању деце брине исти број
наставника као и претходне године 1004 наставника, а
о редовном и уредном одвијању наставе брине се још
338 запослених - 238 помоћних радника и радница и
100 административних радника и радница.
Како је већ речено, за све ученице и ученике
основних школа обезбеђен је бесплатан превоз до
школе, а трошкове овог превоза плаћа локална
самоуправа.
Бесплатна ужина чије трошкове подмирује
локална самоуправа ове године користе деца палих
бораца, ратних војних инвалида и корисника услуга
Центра за социјални рад у Зрењанину. Право на
бесплатну ужину користи 308 ученица и ученика.
О праву ученица и ученика на образовање и
васпитање на језицима националних мањина било је
речи у одељку који говори о остваривању овог права.

Положај детета

Средње образовање

У недостатку бољих и новијих података као
основ за било какав приказ положаја деце у нашој
општини морамо користити онај из пописа становника
обављеног 2002. године: тек 15,12% становништва је
млађе од 15 година. Од укупно 8.542 становника
млађих од 18 година, нешто је више дечака: 4.367,
наспрам 4.175 девојчица.

Према подацима добијеним од Министарства
просвете и спорта РС – Школска управа Зрењанин
нашој општини се средње образовање може стицати у
девет средњих школа.
У прве разреде ових школа се јесенас уписало
укупно 397 ученика и ученица за које је настава
организована у 16 одељења у школама где настава
траје три године (број ученица и ученика и број
одељења се у односу на стање у прошлој години,
смањио), и 1333 ученика и ученица у 49 одељења у
школама где настава траје четири године (број ученица
и ученика уписаних у први разред и број одељења се у
односу на прошлу годину, повећао).
У овој школској години средњешколским
образовањем је обухваћено 6130 ученика и ученица
који наставу похађају у 242 одељења (структуара и број
ових ученика по језику на коме се школују дата је у
одељку о правима припадника националних мањина на
школовање на свом матерњем језику).

Образовање и васпитање деце
Према одредби из члана 71. Устава свако има
право на образовање. Основно образовање је обавезно
и бесплатно, а средње образовање је бесплатно.
Предшколско образовање и васпитање
Предшколску установу похађа ове школске
године 2.583 деце. Девојчица има 1322, а дечака 1161.
Образовање и васпитавање ових девојчица и дечака се
изводи на српском, мађарском, румунском и словачком
језику. О васпитању, образовању, здрављу, исхрани и
осталим потребама ове деце стара се укупно 373
упослених.
Предшколско образовање и васпитање је
организовано у оквиру Предшколске установе у
Зрењанину и при основним школама у насељеним
местима.
Основно образовање
Према подацима добијеним од Одељења за
послове из области друштвених делатности наше

Образовање и васпитање
психофизичком развоју

деце

ометене

у

Основна и средња школа «9. мај» Зрењанин
има статус установе у којој се обавља предшколско,
основно образовање и васпитање и стручно
оспособљавање
за
трећи
степен
стручне
оспособљености за децу и омладину ометену у
психофизичком развоју. Настава се одвија у Зрењанину
и у дислоцираним одељењима у Меленцима, Перлезу,
Томашевцу, Фаркаждину, Стајићеву и Ченти.
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Поред
наставника
разредне,
разреднопредметне и предметне наставе у школи раде и два
психолога, специјални педагог, социјални радник и
библиотекар . У здравственој служби школе раде два
медицинска техничара и наставници индивидуалне
наставе:
четири
логопеда,
пет
реедукатора
психомоторике, два соматопеда и два наставника
корективног рада.
Образовни и васпитни рад са децом се одвија у
6 одељења нижих разреда у матичној школи на
српском језику и у једном одељењу нижих-виших
разреда у матичној школи на мађарском језику. Ради се
и у 14 одељења виших разреда у матичној школи и 10
дислоцираних одељења нижих-виших разреда у шест
насељених места. Организоване су и четири групе
продуженог боравка за ученике нижих разреда основне
школе, шест одељења целодневне наставе за децу са
умереном менталном ретардацијом, једно одељење за
децу са аутизмом и рад једне групе предшколског
васпитања. Постоји и 16 одељења за три или четири
године средњег образовања и васпитања деце и
омладине са сметњама у развоју.
Пројекти, ђачки парламенти и ђачки омбудсман
О деловању невладиних организација већ је, у
више наврата, било речи. И у овој области раде бројне
невладине организације.
Тако је «Зрењанински едукативни центар»
октобра прошле године започео трећу едукативнопревентивну кампању «Упозоравање деце у Србији на
опасност од трговине људима». Пројекат је трајао
годину дана и престављао је рад са децом узраста од 12
до 14 година и наставницима у основним школама у
општинама Зрењанин, Нова Црња, Сечањ и Житиште.
Организовано је 30 вршњачких радионица, а пројектом
је обуваћено око пет хиљада ученица и ученика.
У
Зрењанинској
гимназији
невладина
организација «Машталиште» већ другу годину
реализује дугорочни, мрежни и едукативни пројекат
«Мултипликација – живети толерантно». Мисија
пројекта који се реализује захваљујући «Pestalozzi
Children`s Foundation» из Швајцарске усмерена је ка
промовисању мултикултуралности у Војводини.
Учесници пројекта су младићи и девојке старости од 15
до 18 година, различитог социјалног и националног
порекла и верских опредељења. «Машталиште» је
почетком
априла
организовало
«Фестивал
различитости» чији је циљ био да се млади људи
подстакну да личним ангажманом стану на пут
стереотипима и предрасудама и испоље своју
индивидуалност на креативан начин. Поменимо и
интеркулурални камп «Бело Блато» у коме је
учествовало педесеторо младих људи из целе Србије и
који је проглашен најбољим пројектом у оквиру
«Pestalozzi» мреже за 2006. годину и који је
представљен у Швајцарској октобра ове године.
Свакако треба указати и на рад «Волонтерског
центра Зрењанин» организованог у овиру «НВО
Центра» у Зрењанину. Од маја ове године четири
волонтери из овог Центра (педагози и васпитачи)
суботом и недељом раде са хоспитализованом децом у
нашој болници. У основној школи «П.П. Његош» са
децом ромске популације ради сваке суботе пет
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волонтерки (педагог, психолог и професори)
Волонтерке – медицинске сестре раде са децом
ометеном у развоју и децом слабије концентрације.
Поменимо и рад ђачких парламената у
неколико основних школа и рад ђачких парламената у
нашим средњим школама. Свакако треба поменути и
првог ђачког омбудсмана и његову заменицу у Србији
које је изабрала скупштина Уније ђачких парламената у
Зрењанину.
Вратимо се још једном пројекту «Омбудсман
као медијатор» чије је финансирање преузела норвешка
Влада у сарадњи са Нансен Академијом. Двадесет
ученица и ученика Зрењанинске гимназије крајем
новембра ове године започиње десетодневу обуку на
Палићу у току које ће научити вештине и технике
вршњачке медијације.
Систем друштвене бриге о деци
Како је већ речено у претходним годишњим
извештајима систем друштвене бриге о деци
представља скуп мера подршке, помоћи и
организованих делатности и институција које
обезбеђује држава породици са децом. Ове мере
подршке и помоћи се остварују кроз материјална
давања која имају за циљ да пруже социјалну
сигурност, подстакну рађање, помогну задовољавању
развојних потреба деце, побољшању квалитета живота
деце и породице, помоћ породицама са децом
ометеном у развоју, деци без родитељског старања и
деци на дужем болничком лечењу.
У нашој општини право на накнаду зараде за
време породиљског одсуства и одсуства за време неге
детета тренутно користи 448 запослених породиља
(број породиља се мења током године).
Накнаду зараде ради посебне неге детета
тренутно (новембра месеца ове године) користи
дванаест породиља. Рефундација накнаде зараде се
врши редовно, око 20. у месецу за претходни месец.
Родитељски додатак се такође редовно
исплаћује. За прво, друго, треће и четврто дете право
на родитељски додатак је у овој години, до средине
новембра, остварило 990 грађана и грађанки наше
општине.
У складу са Одлуком Извршног већа АПВ
право на родитељски додатак остварило је 496 мајки.
Право на дечији додатак тренутно остварује
око 6000 корисника, а исплате су редовне, око 20. у
месецу, за претходни месец.
Здравствена заштита деце
Дом здравља «Бошко Вребалов» Зрењанин, као
установа примарног нивоа здравствене заштите пружа
здравствене услуге целокупном становништву наше
општине, у граду и 22 насељена места.
Здравствена заштита деце и омладине
организована је у оквиру Службе за заштиту жена, деце
и омладине и то као куративна заштита у Дечијем и
Школском диспанзеру, а у насељеним мењстима по
распореду рада сваке амбуланте (доступност
педијатара у диспанзерима је омогућена свој деци у
сваком тренутку). Превентивни рад са децом и
омладином одвија се свакодневно у Саветовалишту за
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здраво дете и у Саветовалишту за младе у Развојном
саветовалишту и у амбулантама опште медицине у
насељеним
местима.
Превенција
у
области
стоматолошке здравствене заштите се спроводи у
Дечијем зубном диспанзеру, у постојећим школским
амбулантама
и
неким
амбулантама
опште
стоматологије.
У здравственој заштити жена, деце и омладине
стално је ангажовано 77 лекара и стоматолога (37
специјалиста и 40 лекара и стоматолога) и 126
медицинских, патронажних и стоматолошких сестара.
У рад са децом укључени су и медицински сарадници –
психолози и логопед, а у рад се, по потреби, укључују и
лекари из других служби.
Здравствено-васпитни
рад
са
децом,
омладином и женама организован је у оквиру
саветовалишта (Саветовалиште за здраво дете Дечијег
диспанзера, Саветовалиште школског диспанзера,
Саветовалиште за младе, Развојно саветовалиште,
Саветовалиште за труднице, за планирање породице и
Диспанзер за жене), као и у оквиру Центра за
превенцију. На овим пословима ради 18 лекара
специјалиста педијатрије, 5 лекара специјалиста
гинекологије и акушерства, 50 медицинских и 15
патронажних сестара и око 30 лекара опште медицине
и око 30 медицинских или акушерских сестара (у
селима).

ова
лица
треба
прихватилиште).
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***
Овде само ваља поменути и податке добијене
од Општинског органа за прекршаје у Зрењанину, До
краја октобра ове године примљено је у рад 599 захтева
за покретање прекршајног поступака по пријавама
против малолетних лица: 132 захтева против млађих
малолетника и 467 захтева против старијих
малолетника.
У исто време прошле године поднето је укупно
552 захтева за покретање прекршајног поступка против
малолетних лица. Као починиоци ових прекршаја јавља
се тада 93 млађих малолетника и 459 старијих
малолетника.
Ево и података Полицијске управе у
Зрењанину. У овом периоду је на подручју наше
општине извршено укупно 78 кривичних дела свих
врста којима су жртве или оштећени малолетници.
Ради се о десет дела наношења тешких телесних
повреда, два разбојништва, једној изнуди, једној
отмици, једном посредовању у вршењу проституције и
једном случају ванбрачне заједнице са малолетним
лицем.
Стање у области равноправности полова

Социјална заштита деце

Извори права

На евиденцији Центра за социјални рад
општине Зрењанин до 31. октобра ове године се
налазило 144 деце без родитељског старања. Део ове
деце (њих 76) се налази у хранитељским породицама,
21 дете је смештено у неку од установа социјалне
заштите, а 47 деце су она под старатељством, у
сродничким породицама.
У истом периоду Центар је покренуо поступак
за лишавање родитељског права. Родитељи су лишени
родитељског права, потпуно или делимично, по 30
правоснажних пресуда. Евидентирана су и четири
предмета у којима је вођен поступак у вези избегавања
издржавања деце, а у девет случајева покренут је
поступак због злостављања и занемаривања деце.
Забележена су и 22 случаја вршњачког насиља.
Од половине децембра прошле године у
Центру се ради на реализацији пројекта «Пут ка центру
за хранитељство» који се финансира из средстава
Фонда за социјалне иновације. У оквиру овог пројекта
који се ускоро завршава врши се едукација нових
породица
за
специјализовано
хранитељских
хранитељство и едукација постојећих хранитељских
породица, а организују се и психосоцијалне радионице
за децу на породичном смештају.
Од августа ове године у Центру су уведена
дежурства социјалних радника тако да су услуге
социјалног рада доступне 24 сата, нарочито када се
ради о збрињавању малолетних и остарелих лица и
жртава насиља у породици. У Центру указују да
тешкоће
у
раду
представља
непостојање
прихватилишта за децу и омладину и прихватилишта за
душевно
оболела
лица
(капацитети
оваквих
прихватилишта у Новом Саду, Београду и околини су
скоро увек попуњени, те постоји велики проблем када

Како је речено у претходним годишњим
извештајима Република Србија је потписница
међународних уговора о мањинским и грађанским
слободама и Конвенције о уклањању свих облика
дискриминације жена. Међутим, још нису донети закон
о забрани дискриминације и закон о равноправности
полова. Истина, усвојено је или измењено неколико
закона који су у наш правни систем унели међународне
стандарде значајне за равноправност полова. То су
Породични закон (Сл. гласник РС бр.18/2005), Закон о
раду (Сл. гласник РС бр.61/2005) и Кривични законик
Сл. гласник РС бр.85/2005). Детаљнији приказ ових
нових решења дат је у Другом годишњем извештају.
По Уставу држава јемчи равноправност жена и
мушкараца и развија политику једнаких могућности.
Уставним одредбама о забрани дискриминације
уведена је категорија посебних мера афирмативне
акције. Устав, међутим, не гарантује заштиту од
дискриминације на основу сексуалне оријентације
(родног изражавања) нити забрањује изазивање и
ширење нетрпељивости и мржње засноване на
припадности одређеном полу.
Одлука о равноправности полова коју је
усвојила Скупштина АПВ у одреби из члана 2
гарантује равноправност жена и мушкараца у свим
областима
друштвеног
живота,
забрањује
дискриминацију на основу пола и полне оријентације.
Одлука такође не дозвољава различит третман жена и
мушкараца и обавезује све да поштују равноправност
жена и мушкараца.
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Право на рад
Према подацима Националне службе за
запошљавање – Филијала за запошљавање Зрењанин на
дан 31. октобра ове године на евиденцији се налазило
15212 незапослених лица. Незапослени жена је 8152.
Примећује се благи пад незапослених у односу на
стање на исти дан прошле године када је на евиденцији
незапослених било укупно 16383 лица, односно 8789
незапослених жена. У периоду од 01. јануара ове
године до краја октобра ове године запослило се
посредством ове Филијале укупно 11268 лица, од тога
5755 жена (посао на неодређено време су добиле 1323
жене, а на одређено време се запослило 4432 жена).
По подацима из Прегледа броја незапослених
лица по занимањима, дужини чекања на запослење и
полу се види да на прво запослење чека 4377 жена (од
тога 2776 жена са степеном стручности од трећег до
седмог степена). До годину дана посао чека 5926 лица,
од тога 2965 жена (од тога 2074 жене са степеном
стручности од трећег до седмог степена). Податак да
преко десет година запослење чека укупно 1276 лица,
од тога 859 жена актуелизује оцену дату у ранијим
годишњим извештајима омбудсмана: жене које су
радиле у прерађивачкој и текстилној индустрији десет,
двадесет или више година и које су без своје кривице
остале без посла, тешко долазе до поновног запослења.
И у овом извештају ваља поменути
Зрењанински едукативни центар који је у марту ове
године добио годишње Признање у области
равноправности полова за 2006. годину. Ово признање
је на предлог Савета за равноправност полова доделило
Извршно веће АП Војводине.
Пројекат «Имплементација активности за
подршку и развој женског предузетништва и слободан
приступ жена тржишту рада» о коме је било речи у
претходном годишњем извештају је успешно окончан
добијањем средстава за адаптацију простора и набавку
опреме за женску колачарску задругу «Сосина кујна».
Локална самоуправа је подржала овај пројекат тако
што је уступила пословни простор, те је задруга
регистрована у фебруару, а започела је са радом у мају
ове године.
Зрењанински едукативни центар је у априлу
ове године започео реализацију пројекта «Од добре
идеје до успешног бизнииса». Овај пројекат је
подржала Америчка амбасада. Пројекат је у току, а циљ
је економско оснаживање жена и подршка за
започињање
бизниса
у
сеоским
срединама
Средњебанатског региона. До сада је одржано 14
дводневних семинара за седам група жена у Лазареву,
Сечњу, Житишту, Арадцу, Новом Бечеју, Зрењанину и
Томашевцу. Обрађиване су теме о визији бизниса,
писању бизнис плана, маркетингу и менаџменту,
правном и финансијском аспекту покретања сопственог
бизниса. Указано је и на тренутно профитабилне
послове и на начин и путеве за приступ фондовима
који кредитирају добре пословне идеје.
Право на здравствену заштиту
Здравствена заштита жена организована је у
оквиру Здравственог центра Зрењанин у Служби за
здравствену заштиту жена, деце и омладине.
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Диспанзер за жене као један од пет одсека у
овој Служби своју делатност остварује кроз рад
саветовалишта
за
планирање
породице,
рад
саветовалишта за труднице у коме се прати трудноћа и
припрема породиља за порођај и материнство и кроз
рад на раном откривању малигних болести и других
специфичних оболења и лечењем оболелих жена.
У Диспанзеру за жене ради пет гинеколога и 10
медицинских сестара. Диспанзер ради сваког дана у
две смене. Обављају се куративни и превентивни
прегледи. Превентивни прегледи обављају се и у
сарадњи са Службом медицине рада и Центром за
превенцију. У рад је укључена и патронажна служба:
патронажне сестре обављају посете трудницама,
породиљама и деци у кућним условима, и у граду и у
селима.
Насиље над женама
Према подацима Виктимолошког друштва
Србије прузетим из публикације «Људска права у
Србији 2006» (Београдски центар за људска права,
Београд, 2007) свака друга жена у Србији трпи насиље
и застрашивање, док сваку четврту жену злоставља
више чланова породице. Жене у највећем броју
случајева (око 80% према различитим истраживањима)
не пријављује насилнике, а само 18,4% злостављаних
жена напушта насилника.
Подаци добијени од Полицијске управе у
Зрењанину потврђују ова истраживања: у периоду од
01. јануара до 31. отобра ове године поднето је укупно
осам кривичних пријава за осам извршених кривичних
дела Насиље у породици. У четири случаја синови су
вербално и физички напали родитеље (два пута само
мајке, два пута и оца и мајку, а једном мајку и брата). У
два случаја су супрузи физички и вербално напали
супруге, а у једном случају је бивши супруг напао
бившу супругу.
И на крају овог одељка ваља поменути и
подржати напоре да се и у нашем граду изгради
сигурна кућа за жртве породичног насиља и насиља
над женама.
Тим за превенцију и борбу против насиља у породици
О оснивању тима за превенцију и борбу против
насиља у породици било је више речи у претходним
извештајима.
Најбоља сарадња у реализацији задатака које
овај тим има остварена је између Центра за социјални
рад и Полицијске управе у Зрењанину који су у
сталном контакту и који заједнички делују и
интервенишу у случају насиља у породици.
У Општинском Органу за прекршаје до краја
октобра ове године пристигло је 268 захтева за
покретање прекршајног поступка у вези са насиљем у
породици, а у Центру за социјални рад је у истом
периоду рађено у 41 предмету са елементима насиља у
породици (у шест случајева радило се о насиљу над
остарелим лицима).
Остала људска права
Право на слободу мисли, савести и вероисповести
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Према подацима добијеним од Министарства
унутрашњих
послова,
Дирекција
полиције
–
Полицијска управа у Зрењанину ни ове године није
евидентиран ни један класичан напад на верске објекте
и цркве. Евидентиран је један случај крађе звона из
дворишта старе католичке цркве у Јанков Мосту и
један случај претеће поруке исписане на тротоару
поред Хришћанске адвентистичке цркве у Зрењанину
(извршилац је откривен и против њега је поднета
прекршајна пријава због прекршаја Дрско и безобзирно
понашање из члана 12. став 1 Закона о јавном реду и
миру).
Евидентирано је и 26 случајева рушења и
оштећења надгробних споменика. У осамнаест
случајева ради се о крађи металних делова (ваза,
свећњака, кућица за свеће, ограда, капија, украсних
алки и ланаца и биста), а у осталим случајевима
оштећене су фотографије или натписи на споменицима.
Проти непознатих починилаца поднете су кривичне
пријаве.
Право на штрајк
У
Полицијској
управи
у
Зрењанину
евидентирана су четири штрајка: два у предузећу АД
«Шинвоз» и два у Рибарском газдинству «Ечка». У
штрајковима је учествовало укупно 560 радника и није
дошло до нарушавања јавног реда и мира у већем
обиму. И овог пута радници су штрајковали због
неисплаћених зарада.
У овом периоду није било евидентираних
блокада саобраћајница на подручју наше општине.
Слобода окупљања
Надлежном органу пријављено је и одржано
1100 јавних скупова са 374195 учесника. Одржано је и
седам верских скупова са око 3090 учесника, 25
културних скупова са 7930 учесника, 851 спортски
скуп са око 129650 учесника и 177 осталих јавних
скупова са око 229500 учесника.
У овом периоду Полицијска управа у
Зрењанину није донела ни једно решење о забрани
организовања јавног скупа, нити је било прекинутих
јавних скупова.
За време одржавања јавних скупова дошло је
до нарушавања јавног реда и мира само пре једне
фудбалске утакмице када су навијачи гостујућег тима
покушали да насилно уђу на стадион без купљених
улазница и одговарајуће контроле на улазу. У нередима
је лаке телесне повреде задобило 28 полицајаца и два
навијача, а тешке телесне повреде два навијача.
Дванаест навијача је после утакмице лишено слободе
због извршеног кривичног дела Напад на службено
лице у вршењу службене дужности. Против још 17
навијача поднета је кривична пријава због извршеног
кривичног дела Насилничко понашање на спортској
приредби.
Право на приговор савести
Према подацима добијеним од Команде војног
одсека у Зрењанину упућивање регрута на одслужење
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војног рока у цивилној служби врши се у складу са
законом и Уредбом о вршењу војне обавезе. Регрути се
на овакво одслужење војног рока упућују у
организације и установе здравственог и хуманитарног
карактера, јавна предузећа, удружења и друштва, по
правилу у месту пребивалишта, уз могућност
упућивања и у друге средине.
О захтеву регрута за одслужење војног рока у
цивилној служби одлучује Посебна комисија војног
одсека (у комисији су два лекара, свештеник и два лица
из војног одсека). Комисија је до сада усвојила 93,16%
захтева за цивилно служење војног рока. Због
нарушавања радне дисциплине и прописаних правила
понашања за време служења војног рока у цивилној
служби, десет војника је упућено на редовно служење
војног рока.
Команда војног одсека процењује да је у нашој
општини велики број регрута искористио ово право
(њих 1.538) и да се предвиђа да ће се све већи број
регрута опредељивати за овакав начин служења војног
рока Посебно се истиче податак да је у овом периоду
преко 40 лица након одслужења војног рока засновало
стални радни однос у организацијама и установама у
којима су одслужили војни рок у цивилној служби.
Избегла и расељена лица
Према подацима Повереништва Комесеријата
за избеглице у нашој општини живи 865 избеглих и 970
расељених лица.
Великом броју избеглих лица најосновнији
проблем је како остварити право на лична документа.
Препреке су административне природе (поступак дуго
траје)
и
финансијске
(трошкови
путовања,
администртивне таксе). Део избеглица је управо због
непоседовања основних личних докумената лишен
могућности да оствари право на држављанство,
родитељски и дечији додатак или социјалну помоћ.
Део избеглих лица који није учествовао у
попису 2004./2005. године не поседује ваљану исправу
(избегличку легитимацију) те је зато искључен из
система социјалне и здравствене заштите.
Део избеглица се још није определио за
интеграцију и прихватање држављанства РС из бојазни
да би то била препрека у остваривању или решавању до
сада нерешених права у матичним земљама (права на
имовину, стан, права на пензију, упис радног стажа).
Велики део избеглих и прогнаних лица нема
решено стамбено питање. Живе као подстанари или
код рођака или пријатеља, Део избеглих лица је решио
стамбени проблем куповином стана или куће, након
решавања имовинских питања у земљи порекла
(нарочито у БиХ). Део избеглих лица (њих 42) још увек
је смештен у баракама Термотоплане, а 52 породице су
трајно решиле стамбени проблем уз помоћ локалне
самоуправе, УНХЦР-а, СДР-а и уз лично ангажовање у
новосаграђеним стамбеним зградама у Клеку.
Почетком марта ове године упућен је јавни позив за
откуп сеоских домаћинстава. До сада се Повереништву
обратило 207 ибеглих лица. Још нема података о
резултатима овог подухвата као ни оног за помоћ у
набавци грађевинског материјалу, за које је
интересовање било, такође, велико.
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Незапосленост је присутна у високом проценту
и међу избеглим и међу прогнаним лицима.
Према Закону о здравственој заштитин избегла
и прогнана лица имају иста права као и домицилно
становништво. Ипак, избегла и прогнана лица којима
овај статус није потврђен поменутим пописом или која
се нису појавила на попису, ово право на здравствену
заштиту не могу да остваре.
Право на социјалну заштиту
О остваривању овог права грађана и грађанки
из наше општине стара се, између осталих и Центар за
социјални рад. Подаци које је обрадио овај Центар
показују да је сталну новчану помоћ за материјално
обезбеђење породице користило1166 породица, што
значи да је ову помоћ користило око 3000 грађана и
грађанки, да је право на једнократну новчану помоћ
искористило 486 корисника, а трошкови сахране су
плаћени за 31 преминуло лице.
Према подацима овог Центра у нашој општини
је регистровано око 1200 сиромашних породица.
Најтеже је оним породицама чији су чланови запослени
у фирмама у којима је у току стечај, или оним фирмама
у којима месецима нису примили плату. У сличној
ситуацији су и пензионери са малим пензијама и
великим трошковима за грејање, електричну енергију,
телефон и одржавање заједничких просторија у
зградама у којима станују. Многе од њих по висини
примања премашују законом одређен цензус за
додњелу помоћи.
До краја октобра ове године 1212 породица из
наше општине је остварило право на материјално
обезбеђење породице и ова средства су обезбеђена у
буџету републике.
Из буџета наше општине до сада је издвојено
четири милиона динара за једнократне новчане помоћи
и од те суме једнократну помоћ је добило хиљаду лица.
Поред тога, из буџета је наменски издвојено још два
милиона динара за набавку огрева за најугроженије
породице и од те суме је 500 породица добило
једнократну новчану помоћ од по 4000,00 динара.
Проблем
старачких
и
напуштених
домаћинствима у граду и насељеним местима наше
општине је решаван, између осталог и тако што је у
установе социјалне заштите смештена 134 остарела
особа.
О проблемима и других социјално угрожених
лица, пре свега Рома и избеглих и прогнаних лица
говори се на другим местима у овом извештају.
Општина Зрењанин и Центар за социјални рад заједно
учествују у пројекту «Развој социјалне заштите у
локалној заједници» који подржавају Краљевина
Норвешка, Министарство за развој Краљевине Велике
Британије, Стална конференција градова и општина
Србије и Министарство рада и социјалне политике. У
оквиру овог пројекта у току је израда «Стратешког
плана за социјалну политику општине Зрењанин у
периоду 2008.- 2112».
Право на имовину
Омбудсману се усмено обратило више грађана
из Арадца и Мужље и указало на проблем накнаде
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штете причињене приликом изградње друге линије
одбране за време одбране од поплава у пролеће 2006.
године.
Проверавајући ове наводе омбудсман је
утврдио да су радови на овом насипу изведени у
атарима села Арадац и Мужља до Белог Блата дуж леве
обале Тисе у укупној дужини од 28 километара и да је
тада извршена дехуманизација земљишта у ширини од
око 50 метара целом дужином овог насипа. Утврђено је
такође да се ради о земљишту које је у својини грађана
или задруга и да има и земљишта у друштвеној
(државној) својини. Поднето је укупно 97 пријава за
накнаду штете. Стручњаци ЈП «Воде Војводине» су
дали препоруку да се овако изграђена друга линија
одбране ојача и задржи трајно.
Трећи део – Правна сигурност у општини
Поновимо и у овом извештају познату
дефиницију правне сигурности: то је стање у коме се
право унапред тачно зна и тачно примењује. То је
стање у коме постоји законитост како у смислу
постојања закона који унапред прописује опште правне
норме, тако и у смислу остваривања и примене тих
норми у пракси. Без постојања општих правних норми
унапред прописаних и познатих, нема правне
сигурности, јер људи не могу да своја понашања
ускладе с правом и тако избегну рђаве последице
кршења права. Са друге стране, без тачног
примењивања ових норми путем појединачних правних
норми и одговарајућих материјалних аката нема правне
сигурности јер се, место унапред прописаних и
познатих општих правних норми, примењују друге,
које нису прописане.
Стање транзиције за које смо у претходним
извештајима рекли да утиче на правну сигурност
грађана и грађанки наше општине и даље траје. Ми се,
како је већ констатовано, од почетка деведесетих
година прошлог века налазимо у ситуацији да се врши,
мање или више успешно, раскид са правним поретком
који је био заснован на идеји друштвене својине,
планске привреде, водеће улоге једне партије и система
јединства власти. И зато када говоримо о правној
сигурности у овом моменту, морамо имати на уму
управо ту чињеницу, да се она обезбеђује и гради у
процесу транзиције кроз који сви заједно пролазимо и у
процесу стварања услова за укључивање наше земље у
европске интеграције.
У време када је омбудсман за територију
општине Зрењанин пре годину дана подносио Трећи
годишњи извештај усвојен је нови Устав Србије и
донет Уставни закон за његово спровођење. После
годину дана можемо да кажемо да се усклађивање
правног система са Уставом не одвија по динамици
коју је поставио Уставни закон.
Поменимо само неколико ствари.
У време писања овог извештаја скупштина
расправља о Закону о председнику Републике. Да би
избори за председника Републике били расписани до
краја године потребно је донети и законе о Војсци
Србије, спољним пословима и службама безбедности.
Слични рокови и обавезе стоје и у погледу локалне
самоуправе: треба донети законе о територијалној
организацији државе, локалној самоуправи и локалним
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изборима. Прописи о организацији и надлежности
судова и јавних тужилаштава такође још нису донети, а
Закон о Уставном суду се ових дана усваја.
У ово време пре годину дана, 16. новембра
одлуком Владе Републике Србије распуштена је
скупштина наше општине и образован привремени
орган. Нова скупштина ће бити изабрана када се усвоје
поменути закони којима се уређује положај и деловање
локалне самоуправе у складу са новим Уставом.
У овом извештају су на неколико места
поменуте ситуације које указују на недоречен, нејасан
и непрецизно или непотпуно утврђен положај
грађанина у односу на јавну власт, у ситуацији када се
Законом о локалној самоуправи дају могућности за
његово активније учешће. Таква је ситуација поменута
када је било речи о саветима за међунационалне
односе, када је било речи о положају грађанског
браниоца (омбудсмана), о положају месних заједница и
увођењу привремених мера у нашој скупштини.
Доношење Закона о потврђивању Европске повеље о
локалној самоуправи (Службени гласник РС Међународни уговори, број 70/2007) и очекивано
доношење Закона о локалној самуправи даје шансу да
се поједини институти предвиђени Уставом доследно
уреде и уобличе. Ту је и потреба да се грађани охрабре
и оснаже за учешће у јавним пословима. Време и
наслеђе самоуправног социјализма, време и наслеђе
популизма, време транзиције и време када се решавају
важна национална питања успорава процес тог
оснаживања.
Осваривању правне сигурности у нашој
средини свакако је допринео и рад Службе бесплатне
правне помоћи коју пружају адвокати из Зрењанина и
чији рад финансира локална самоуправа. Сама
могућност да се људима који се налазе у тешком
материјалном положају пружи стручна помоћ у
правним поступцима има пре свега значајну социјалну
и хуманитарну димензију. Без те помоћи остваривање и
заштита права великог броја грађана била би
онемогућена или знатно отежана. Оваква правна помоћ
доприноси и остваривању владавине права.
У Зрењанину, новембра 2007. године
Омбудсман,
Владимир Арсић, с.р.
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На основу члана 14. Одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
(“Службени лист општине Зрењанин” бр. 2/02, 11/03,
6/04, 7/05,1/06 и 13/06) 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 гласник РС” бр. 104/06 ) Привремени орган
општине
Зрењанин
на
седници
одржаној
20.12.2007.год., донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП
“ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ” ЗРЕЊАНИН
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама
и допунама Статута ЈКП “Пијаце и паркинзи”
Зрењанин донетој на седници Управног одбора овог
предузећа одржаној 18.10.2007. год.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу
општине Зрењанин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-27/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. 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),
члана11. Одлуке о оснивању здравствене установе Дом
здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', број 2/07), 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 20.12.2007. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ'' ЗЕЊАНИН
I
Др БОРИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, специјалиста
ургентне медицине, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Дома здравља ''Др Бошко
Вребалов'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-28/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
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ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
276
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст и 19/06),
члана11. и 16. Одлуке о оснивању здравствене установе
Дом здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 2/07), члана
24. и 25. Статута Дома здравља ''Др Бошко Вребалов''
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 20.12.2007.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ'' ЗЕЊАНИН
I
Др БОРИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, специјалиста
ургентне медицине, именује се за директора Дома
здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин, на период од
4 године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-29/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. 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
6. Одлуке о преузимању оснивачких права над
здравственом
установом
Апотека
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 13/06),
члана 19. Статута Апотека 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 20.12.2007. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКА
ЗРЕЊАНИН

20. децембар 2007

I
Мr ph ДУБРАВКА МАРТИНОВ, именује се
за директора Апотека Зрењанин, на период од 4 године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-30/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. 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
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 20.12.2007. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ЗРЕЊАНИНА
I
СРЕДО ПАЈИЋ, дипломирани економиста
разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Културног центра Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-31/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
279
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
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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 20.12.2007. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
I
СРЕДО ПАЈИЋ, дипл.економиста, поставља
се за директора Културног центра Зрењанина, на
период од 4 године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-32/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. 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
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 20.12.2007. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН
I
НЕНАД НЕДЕЉКОВ, професор ликовне
културе, разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Савремене галерије Уметничке колонје Ечка
- Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-33/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
281
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст и 19/06), члана
7. Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка – Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 6/92, 6/95 и 1/98), чана 15. Статута
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка –
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 20.12.2007.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН
I
НЕНАД НЕДЕЉКОВ, професор ликовне
културе, поставља се за директора Савремене галерије
Уметничке колонје Ечка – Зрењанин, на период од 4
године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-34/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 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'', број 104/06), Привремени
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орган општине Зрењанин
20.12.2007. године, донео је

на

седници

одржаној

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2007/2008 ГОДИНУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Зрењанин (у
даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чини председник и 8 чланова и то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Др МИЛИЦА МИЛОВАЦ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. ЛАЗАР ДОРОШКОВ, дипл.инг.агро-економије,
2. ЕРИКА ВАШТАГ, дипл. инг. геодезије,
3. ЕДВАРД БЕНОВИЋ, дипл. правник,
4. ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, дипл.инг.пољопривреде,
5. МИЛЕТА ВУКОВ, економиста,
6. СТОЈАН КРАЉ, дипл.инг.пољопривреде,
7. МИЛОШ НЕДИЋ, дипл.инг.мелиорацијe и геодезије
8. ГОРДАНА НАТАРОШ, инг.геодезије.
III
Задатак Комисије је да изради Предлог
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и
обим радова које треба извршити у 2007/2008. години,
динамику извођења радова и улагања средстава, а
посебно да утврди податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној својини у складу
са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном
земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и
прибави мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона
о пољопривредном земљишту.
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Комисија је дужна да Предлог годишњег
програма из тачке III овог Решења изради и достави
Скупштини општине на усвајање у року од 45 дана од
дана именовања.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-35/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
283
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 20.12.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН РАДИН, разрешава се дужности члана
Школског одбора Економско-трговинске школе ''Јован
Трајковић'' Зрењанин, као представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

IV
Председнику и члановима Комисије из тачке II
овог Решења који нису у радном односу у Општинској
управи општине Зрењанин припада месечна накнада у
износу од 30% од просечне зараде остварене на
територији општине Зрењанин према последњим
објављеним подацима Републичког завода за
статистику.
Накнада из става 1. ове тачке исплаћује се
председнику и члановима Комисије за децембар месец
2007. године.
V

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-36/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
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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
20.12..2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
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Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 20.12.2007. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН ВУЈАНИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Средње пољопривредне школе
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

I
ВЕРА ДУРАКОВИЋ, именује се за члана
Школског одбора Економско-трговинске школе ''Јован
Трајковић'' Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Вери Дураковић траје до истека
мандата Школског одбора Економско-трговинске
школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине општине
Зрењанин, број: 06-36-57/06-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: 06-102-37/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
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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),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-38/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
286
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
20.12..2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИВИЦА КЕВРЕШАН, именује се за члана
Школског одбора Средње пољопривредне школе
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Ивици Кеврешану траје до истека
мандата Школског одбора Средње пољопривредне
школе Зрењанин, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-

Страна 276

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

62/06-I-04-01 (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/06).

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

III
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-39/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.
287
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 20.12.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН
I
ТАТЈАНА ВУЛЕТИН, разрешава се дужности
члана
Школског
одбора
Електротехничке
и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин, као
представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-102-40/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин

20. децембар 2007

288
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
20.12..2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАДА ЈОВАНОВ ВУКОВИЋ, именује се за
одбора
Електротехничке
и
члана
Школског
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин, као
представник родитеља.
II
Мандат Ради Јованов Вуковић траје до истека
мандата Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин, који је
именован 14.06.2006. године, Решењем Скупштине
општине
Зрењанин,
број:
06-36-58/06-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: 06-102-41/07-I-04-01
Дана: 20.12.2007. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Братислав Томић, с.р.

20. децембар 2007.
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