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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 19.02.2010. године донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о
висини накнаде за уређивање грађевинског
земљишта на територији града Зрењанина за
2010.годину.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну
расправу.
III Јавна расправа ће трајати 15 дана од
дана објављивања овог закључка у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
IV Сва заинтересована лица могу
извршити увид у Нацрт Одлуке у року
одређеном у тачки III овог Закључка у
просторијама Одељења за послове урбанизма
Градске управе града Зрењанина, канцеларија
број 112, сваког радног дана у времену од 08,00
часова до 13,00 часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се на Sajtu
града зрењанина'': www.zrenjanin. rs''.
VI Примедбе и предлози са јавне
расправе достављају се у писаној форми
Секретару Скупштине града у року одређеном у
тачки III овог Закључка.
VII О спровођењу овог закључка стара
ће се Секретар Скупштине града Зрењанина.
VIII Овај Закључак доставити свим
месним заједницама на територији града
Зрењанина ради објављиваља на њиховим
огласним таблама.
IX
Овај
Закључак
објевити
у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-2/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 1

2
На основу члана 32. тачка 6. а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), чл. 39.
став 3. и 41. став 3. Закона о комуналној
полицији (''Службени гласник РС'', број 51/09),
члана 31. тачка 6. и члана 108. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина,
по
претходно
прибављеној
сагласности министра за државну управу и
локалну самоуправу број 352-10-00003/2009-09
од 23.12.2009. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗГЛЕДУ УНИФОРМЕ И ОЗНАКА, БОЈИ
И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И
ПЛОВИЛА И ПОСЕБНОЈ ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се изглед
униформе и ознака на униформи комуналних
полицајаца, врста, боја, рок трајања и начин
ношења униформе, као и боја и начин
означавања возила и пловила и посебна опрема
комуналне полиције.
1. Униформа комуналне полиције
Члан 2.
Униформа комуналне полиције је зимска
и летња.
Саставни део униформе је знак
припадности комуналној полицији.
Члан 3.
Зимска униформа комуналне полиције
за мушкарце састоји се од: јакне (дуге и кратке
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са улошком), панталона, шапке, кошуље дугих
рукава, џемпера, кравате, кожних рукавица,
дубоких ципела или чизама, чарапа, каиша за
панталоне и шала.
Летња униформа комуналне полиције за
мушкарце састоји се од: јакне,
панталона,
шапке, кошуље кратких рукава, кишне кабанице,
кравате, чарапа и плитких ципела.
Зимска униформа припадника комуналне
полиције за жене састоји се од: јакне (дуге и
кратке са улошком), сукње, панталона, шешира,
кошуље дугих рукава, џемпера, кравате, кожних
рукавица, дубоких ципела или чизама, чарапа,
каиша за панталоне или сукњу и шала.
Летња униформа припадника комуналне
полиције за жене састоји се од: јакне, панталона,
сукње, шешира, кошуље кратких рукава, кишне
кабанице, кравате, чарапа и плитких ципела.
Униформа је тамно плаве боје осим
обуће, рукавица и каиша који су црне боје и
кошуље која је беле боје.
Одевни предмети се израђују од
мешавине памука и синтетике.
Обућа се израђују са горњиштима од
коже и ђоном од полиуретана.
Члан 4.
Зимска униформа се носи од 15 октобра
до 30. априла, а летња од 01. маја до 14. октобра.
У зависности од временских прилика,
начелник Одељења комуналне полиције може
одредити одступање од рокова из става 1. овог
члана.
Припаднику комуналне полиције није
дозвољено да мења боју и крој униформе нити

19. фебруар 2010. год.

да носи део униформе који није утврђен овом
Одлуком.
Члан 5.
Период употребе униформе рачуна се од
дана предаје на коришћење.
У случају одсутности са рада дуже од два
месеца, период употребе униформе се продужава
за време одсутности са рада.
Замена појединих делова униформе врши
се по истеку рока трајања прописаног овом
Одлуком.
Пре истека рока замена се може вршити
само у случајевима оштећења или потпуног
уништења које се није могло избећи приликом
обављања службених послова и задатака.
По истеку периода употребе униформе
иста остаје на употреби комуналном полицајцу,
пошто се претходно уклоне ознаке са униформе.
Комунални полицајац који намерно или
из крајње непажње оштети униформу, дужан је
да исту набави о свом трошку или да плати
трошкове набавке.
Комунални полицајац коме престане
радни однос дужан је да врати униформу,
односно делове униформе којима рок трајања
није истекао.
Члан 6.
Сваки део униформе има свој
рок
трајања.
Рок трајања појединих делова униформе
рачуна се од дана када их је лице примило на
употребу.

а) зимска униформа за мушкарце
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пари
комада

Назив опреме
јакна (дуга и кратка са улошком)
панталоне
шапка
кошуља дугих рукава
џемпер
кравата
кожне рукавице
дубоке ципеле или чизме
чарапе
каиш за панталоне
шал

б) зимска униформа за жене

1
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1

Рок трајања
у
годинама
5
2
2
1
3
2
5
2
1
5
5
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Пари
комада

Назив опреме
јакна (дуга и кратка са улошком)
сукња
панталоне
шешир
кошуља дугих рукава
џемпер
кравата
кожне рукавице
дубоке ципеле или чизме
чарапе
каиш за панталоне и сукњу
шал

1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1

Рок трајања
у
годинама
5
2
2
2
1
3
2
5
2
1
5
5

в) летња униформа за мушкарце
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пари
комада

Назив опреме
јакна (кратка)
панталоне
шапка
кошуља кратких рукава
кишна кабаница
кравата
чарапе
плитке ципеле

1
2
1
2
1
1
5
1

Рок трајања
у
годинама
5
2
2
1
5
2
1
2

г) летња униформа за жене
Р.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив опреме

јакна (кратка)
панталоне
сукња
шешир
кошуља кратких рукава
кишна кабаница
кравата
чарапе
плитке ципеле
Члан 7.

Делови зимске униформе комуналне
полиције су следећег кроја:
1. Шапка је стандардног кроја: борт је
тамноплаве боје, висине 65 mm. Сунцобран
је од целулоида или сличног материјала црне
боје, са ивицом опшивеном кожом или
пластичним материјалом. Подбрадак шапке
је од коже, црне боје, ширине 10 mm, са две

Пари
комада
1
1
1
1
2
1
1
5
1

Рок трајања
у
годинама
5
2
2
2
1
5
2
1
2

гајке од истог материјала којим се подешава
дужина, а причвршћен је уз борт са два
дугмета златножуте боје. На средини борта
шапке
спреда налази се грб града
Зрењанина.
2. Шешир је идентичан шеширу униформисаних припадница полиције.
3. Јакна је постављена поставом и има уложак
и крзнени оковратник који се може скинути.
Јакна се копча патент затварачем који је
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скривен рубом предњице на коју се стављају
три дрикера. На предњем делу су спољни
џепови на преклапање са два дрикера и
украсним дугметом на поклопцу џепа. Испод
ових џепова су џепови са бочним отвором.
Са унутршње стране предњице су
унутрашњи џепови, на левој страни без
копчања, равни, а на десној вертикално
постављена копча са патент затварачем.
Женска јакна се копча на леву, а мушка на
десну страну.
Кравата је стандардног кроја, тамноплаве
боје и има гуму и регулатор за подешавање
закопчавања.
Панталоне су стандардног кроја, са стране
имају испуску од егализира, светлоплаве
боје ширине 2 mm. Ногавице су без
манжетни, на доњем крају су широке 220280 mm.
Сукња је стандардног кроја. На средини
доњег дела налази се полуфалта дужине 350
mm. На левој страни у појасу сукња се
причвршћује копчом и патент затварачем.
Сукња је постављена. Дужина сукње је по
правилу до средине листова ноге.
Џемпер са ве ( V) изрезом и ранфлом око
изреза је стандардног кроја.
Кошуља дугих рукава је стандардног кроја,
на предњој страни у висини груди налазе се
два џепа са ибер штеп лајсном и патмнама
које се ојачавају. На левој односно десној
страни предњице је нашивена лајсна ширине
30 mm на којој се налазе рупице за дугмад.
Мушке чарапе су обичне до средине листова,
а женске хулахоп су од пунијег материјала.
Рукавице су од коже стандардног кроја.
Ципеле дубоке и чизме су од коже, без
украса, женске ципеле имају потпетицу и
специјални уложак који држи стопало да се
не спушта.
Каиш за панталоне и сукњу је од коже.
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6. Сукња је истог кроја као и зимска, с тим
што се израђују од тањег материјала.
7. Кошуља кратких рукава је истог кроја као и
зимска, с тим што се израђују од тањег
материјала.
8. Ципеле плитке су од коже, без украса,
женске
ципеле
имају потпетицу и
специјални уложак који држи стопало да се
не спушта.
9. Чарапе су исте као и зимске, с тим што су
израђују од тањег материјала.
10. Кишна кабаница је стандардног кроја, с тим
што се израђује од гумираног материјала и
има капуљачу која се може скидати. Допире
до средине листова, закопчава се са три
дугмета, мушка на десну, а женска на леву
страну, са каишем који је од исте тканине
као и кабаница. Кабаница је од оковратника
до средине груди и преко плећа појачана
истом тканином. На плећима испод
појачања, као и испод пазуха ушивена је
мрежаста
тканина
која
омогућава
проветравање, са леве и десне стране
кабанице урезан је вертикални џеп нормалне
вeличине. На задњем делу је прорез
покривен преклопом.
2. Ознаке на униформи комуналне
полиције
Члан 9.
Ознаке на униформи комуналне полиције
чине: општа ознака и посебна ознака.
Комунални полицајац се задужује са по
једном ознаком која је израђена тако да се може
преносити на поједине делове одеће.
2.1. Општа ознака на
комуналне полиције

униформи

Члан 10.
Члан 8.
Делови летње униформе комуналне полиције
су следећег кроја:
1. Шапка је истог кроја као и зимска, с тим што
се израђује од тањег материјала.
2. Шешир је истог кроја као и зимски, с тим
што се израђује од тањег материјала.
3. Јакна је истог кроја као и зимска без улошка
и израђена је од тањег материјала.
4. Кравата је истог кроја као и уз зимску
униформу.
5. Панталоне су истог кроја као и зимске, с тим
што се израђују од тањег материјала.

Општа ознака на униформи комуналне
полиције је правоугаоног облика, димензија 60 x
40 mm, на металној подлози, сребрнобеле боје и
текстом исписаним црном бојом и садржи:
- у првом реду текст: ГРАД ЗРЕЊАНИН,
- у другом реду текст: КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА,
- грб града и
- идентификациони број.
Општа ознака комуналне полиције на
шапки и шеширу носи се на средини чеоног
дела.
Општа ознака комуналне полиције носи
се на појединим деловима униформе, јакни,
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џемперу и кошуљи на левој страни у висини
груди.

обезбеђења и
Градске управе.

помоћно-техничке

послове

Члан 15.
2.2. Посебна ознака
на униформи
комуналне полиције
Члан 11.
Посебна ознака на униформи комуналне
полиције је плочица са ознаком положаја и
презименом комуналног полицајца.
Плочица из става 1. овог члана је у
облику правоугаоника димензија 80 x 20 mm,
сребрнобеле боје, а на њој је црним словима
исписан положај и презиме и носи се на десној
страни униформе у висини доње ивице опште
ознаке.
3. Службена возила и пловила
Члан 12.
У циљу обављања послова из своје
надлежности комунална полиција употребљава
службена возила.
Број службених возила не може бити
већи од једног возила на четири комунална
полицајца.
Службена возила су тамноплаве боје са
натписом беле боје: ГРАД ЗРЕЊАНИН и
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА и грбом града који
се стављају на предња врата, са обе стране.
На водном подручју које је у
надлежности града комунални полицајци могу
употребљавати и службена пловила (моторне
чамце).
Пловила су тамноплаве боје са натписом
беле боје ГРАД ЗРЕЊАНИН и КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА и грбом града који се стављају са
обе стране пловила.
4. Опрема комуналне полиције
Члан 13.
Комунална полиција за вршење послова
користи одређену опрему: опасаче, гумене
палице, средства за везивање (лисице за руке),
џепне лампе, мобилне телефоне и ташне.
5. Евиденција
Члан 14.
Евиденцију о задуживању комуналних
полицајаца униформом и опремом и о
наменском коришћењу врши Служба за послове

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-3/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
3
На основу члана 8. став 1. и члана 9. став
2. Закона о матичним књигама (''Службени
гласник РС'', бр. 20/09), члана 31. став 1. тачка 6.
и члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08),
Скупштина града Зрењанина, по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу број 20-00-87/2009-04 од
14.01.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. Овом Одлуком одређују се матична подручја
за вођење матичних књига о личном стању
грађана и седишта матичних подручја на
територији града Зрењанина.
2. За вођење матичних књига из тачке 1. ове
Одлуке на територији града Зрењанина,
одређују се матична подручја и њихова
седишта:
- матично подручје Зрењанин, које чини
насељено место Зрењанин, са седиштем у
Зрењанину,
- матично подручје Арадац, које чини
насељено место Арадац, са седиштем у
Арадцу,
- матично подручје Банатски Деспотовац, које
чини насељено место Банатски Деспотовац,
са седиштем у Банатском Деспотовцу,
- матично подручје Бело Блато, које чини
насељено место Бело Блато, са седиштем у
Белом Блату,
- матично подручје Ботош, које чини
насељено место Ботош, са седиштем у
Ботошу,
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матично подручје Елемир, које чини
насељено место Елемир, са седиштем у
Елемиру,
матично подручје Ечка, које чини насељено
место Ечка, са седиштем у Ечки,
матично подручје Јанков Мост, које чини
насељено место Јанков Мост, са седиштем у
Јанковом Мосту,
матично подручје Клек, које чини насељено
место Клек, са седиштем у Клеку,
матично подручје Книћанин, које чини
насељено место Книћанин, са седиштем у
Книћанину,
матично подручје Лазарево, које чини
насељено место Лазарево, са седиштем у
Лазареву,
матично подручје Лукино Село, које чини
насељено место Лукино Село, са седиштем у
Лукином Селу,
матично подручје Лукићево, које чини
насељено место Лукићево, са седиштем у
Лукићеву,
матично подручје Меленци, које чини
насељено место Меленци, са седиштем у
Меленцима,
матично подручје Михајлово, које чини
насељено место Михајлово, са седиштем у
Михајлову,
матично подручје Орловат, које чини
насељено место Орловат, са седиштем у
Орловату,
матично подручје Перлез, које чини
насељено место Перлез, са седиштем у
Перлезу,
матично подручје Стајићево, које чини
насељено место Стајићево, са седиштем у
Стајићеву,
матично подручје Тараш, које чини
насељено место Тараш, са седиштем у
Тарашу,
матично подручје Томашевац, које чини
насељено место Томашевац, са седиштем у
Томашевцу.
матично подручје Фаркаждин, које чини
насељено место Фаркаждин, са седиштем у
Фаркаждину,
матично подручје Чента, које чини насељено
место Чента, са седиштем у Ченти.

За свако матично подручје из тачке 2. ове
Одлуке воде се матичне књиге рођених,
венчаних и умрлих у складу са законом.
4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје
да важи Одлука о одређивању матичних
подручја за вођење матичних књига о
личним стањима грађана на територији
3.
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општине
Зрењанин
(''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', број 16/74).
5. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-4/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
4
На основу члана 11. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласних РС'' бр. 62/06) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
За коришћење права, предмета и услуга
на подручју града Зрењанина плаћа се локална
комунална такса и то за:
1. коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности,
2. држање средстава за игру (''забавне
игре''),
3. истицање фирме
на пословном
простору,
4. коришћење рекламних паноа,
5. коришћење витрина ради излагања
робе ван пословних просторија,
6. коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења,
7. држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина,
8. заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова,
9.
држање
музичких
уређаја
и
приређивање
музичког
програма
у
угоститељским објектима,
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10. коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима,
11. држање и коришћење
чамаца и
сплавова на води, осим чамаца које користе
организације које одржавају и обележавају
пловне путеве,
12. држање и коришћење пловних
постројења и пловних направа и других објеката
на води,осим пристана који се користе у
пограничном речном саобраћају,
13. држање ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води.
Обвезник локалне комуналне таксе је
корисник права, предмета и услуга а таксена
обавеза настаје даном почетка коришћења права,
предмета или услуга и траје док траје
коришћење права, предмета или услуге.

Цара Душана, Милетићева, Карађорђев трг,
Панчевачка, Булевар Вељка Влаховића, Коче
Коларов, Житни Трг и Петра Бојовића.
4. II зону чине:
Подручја месних заједница у насељеном
месту Зрењанин:
''Центар'', ''Мала Америка'', ''Доситеј
Обрадовић'', ''Граднулица'', ''Никола Тесла'',
''Жарко Зрењанин'', ''Вељко Влаховић'', ''Соња
Маринковић'', без улица које припадају БИД
зони, Екстра зони и I зони.
5. III зону чине: све остале улице у
насељеном месту Зрењанин које
нису
обухваћене напред наведеним зонама.
6. IV зону чине: сва остала насељена
места на територији града Зрењанина.

Члан 2.

Обвезници комуналне таксе која се
наплаћује у годишњем износу (Тарифни број 2,
3 и 9) а који нису задужени за претходну годину,
дужни су да поднесу пријаву за утврђивање
обавезе по основу комуналне таксе Служби за
пореску управу Градске управе града Зрењанина
до 15. марта у години за коју се врши
утврђивање таксе односно у року од 15 дана од
дана почетка коришћења права, предмета и
услуга за која је уведена комунална такса.
Обвезник комуналне таксе је дужан да
сваку насталу промену пријави Служби из става
1. овог члана у року од 15 дана од дана настале
промене.
Члан 6.

Локалне комуналне таксе прописане овом
Одлуком не плаћају се за коришћење права,
предмета или услуга од стране државних органа
и организација и органа и организација
територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе.
Члан 3.
Висина таксе утврђује се Тарифом
локалне комуналне таксе, која је саставни део
ове Одлуке (у даљем тексту: Таксена тарифа).
Таксеном
тарифом
утврђују
се
обвезници, висина, олакшице, начин утврђивања
и плаћања локалне комуналне таксе, рокови,
број рачуна на који се такса уплаћује.
Члан 4.
Комуналне таксе из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 8. и
9. става 1. члана 1. ове Одлуке плаћају се према
следећим зонама:
1. БИД – Зона унапређеног пословања:
Коју чини улица Краља Александра I
Карађорђевића (обе стране) у насељеном месту
Зрењанин.
2. Екстра зона:
Коју чине улице у насељеном месту
Зрењанин: Трг Слободе, Трг
Републике,
Пупинова, Гимназијска, Краља Петра I,
Скерлићева, Светосавска и Немањина.
3. I зону чине:
Улице у насељеном месту Зрењанин:
Савезничка, Тепличка, Народног фронта,
Јеврејска, Сарајлијина, Светозара Марковића,
Мирослава Тирше, цео Булевар Ослобођења,
Николе Пашића, Београдска, Жарка Зрењанина,

Члан 5.

У погледу начина утврђивања комуналне
таксе, обрачунавања, застарелости, камате, за
доцњу у плаћању, рокова за плаћање, наплате,
принудне
наплате,
пореско
прекршајног
поступка и осталог што није регулисано овом
Одлуком, примењују се одредбе закона којим се
уређује порески поступак.
Члан 7.
За спровођење ове Одлуке надлежна је
Служба за пореску управу Градске управе
Зрењанин.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(''Службени лист општине Зрењанин'', 1/06, 2/07,
7/07 и 1/08 и ''Службени лист града Зрењанина''
бр. 2/08 и 9/09).
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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Коришћење простора на јавним
површинама
или
испред
пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности:

ТАРИФА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
плаћа се такса дневно по 1 м2 и то:
динара
1. За киоске
а) до 10 м²:
- БИД зона
14,00
- Екстра зона
13,00
- I зона
7,00
- II зона
5,00
- III зона
3,00
- IV зона
2,00
б) преко 10 м²:
- БИД зона
13,00
- Екстра зона
10,00
- I зона
5,00
- II зона
3,00
- III зона
2,00
- IV зона
1,00
2. За постављање летњих и зимских башти
- БИД зона
24,00
- Екстра зона
22,00
- I зона
20,00
- II зона
14,00
- III зона
8,00
- IV зона
4,00
3. За отворене и покретне тезге:
- БИД зона
66,00
- Екстра зона
60,50
- I зона
55,00
- II зона
45,00
- III зона
30,00
- IV зона
15,00
4. За држање уређаја за продају сладоледа, кремова и кокица:
- БИД зона
38,40
- Екстра зона
35,20
- I зона
32,00
- II зона
26,00
- III зона
20,00
- IV зона
10,00
5. За држање телефонских апарата (говорница) и других апарата - аутомата
(уређаја) плаћа се такса дневно по једном апарату и то:
- БИД зона
60,00
- Екстра зона
55,00
- I зона
50,00
- II зона
43,00

19. фебруар 2010. год.

Број 1

Страна 9

Службеи лист града Зрењанина

- III зона
- IV зона
6. за постављање других објеката или уређаја такса се плаћа у дневном износу
и то:
- за привремено заузимање јавне површине до 7 дана
- за привремено заузимање јавне површине више од 7 дана
7. за коришћење обележеног такси стајалишта плаћа се полугодишња такса у
износу од 2.200,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из тачке 1, 2, 3, 4, 5 и
6. овог Тарифног броја је правно лице,
предузетник и физичко лице на кога гласи
одобрење-решење надлежног Одељења градске
управе а за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе.
2. Одељење из тачке 1. ове Напомене је
дужно да један примерак одобрења – решења
одмах достави Служби пореске управе Градске
управе Зрењанин која таксу задужује и
обрачунава са следећим подацима:
за
правна
лица:
порески
идентификациони број, матични број правног
лица и текући рачун, адреса седишта правног
лица;
- за физчка лица и предузетнике порески
идентификациони број, матични број, текући

35,00
20,00

100,00
50,00

рачун, број личне карте и назив радње са
адресом;
- Такса из тачке 1, 2, 3, 4 и 5. овог
Тарифног броја плаћа се месечно у року од 15
дана по истеку сваког месеца а на уплатни
рачун: 840-741531843-77.
3. Директни и индиректни корисници
буџета града, организатори манифестација када
је покровитељ град Зрењанин плаћају таксу по
тачкама 1, 2, 3, 4, 5, и 6 овог Тарифног броја
умањену за 90%.
4. Обвезник таксе из тачке 7. овог
Тарифног броја је правно лице и предузетник
који је регистрован за обављање ауто-такси
превоза на територији града Зрењанина а такса
се плаћа приликом регистрације сваког возила
којим се врши ауто-такси превоз на уплатни
рачун 840-714513843-04.

Тарифни број 2.
Држање средстава за игру (''забавне игре'')
динара
1. За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунару, симулатори,
флипери, билијар, пикадо и сл.) плаћа се месечна такса по апарату
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II, III и IV зона

3.000,00
2.750,00
2.500,00
2.000,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом Тарифном броју плаћа корисник простора у коме се држе, приређују забавне игре.
2. Таксу годишње задужује и обрачунава Служба за пореску управу Градске управе Зрењанин.
3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца.
4. Такса се уплаћује на рачун: 840-714572843-29.
Тарифни број 3
За истицање фирми на пословним просторијама плаћа се такса годишње и то:
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1. За делатност казина, коцкарница, приређивање игара на срећу (кладионице,
томболе и слично) и делатност израде и трговине племенитим металима,
банкарства, осигурања имовине и лица
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
2. За делатност вађења, производње и трговине нафтом, дериватима нафте и
гасом, дуванске индустрије, поштанских, мобилних и фиксних телефонских
услуга, електропривреде
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
3. За делатност шпедиције, инжењеринга, пројектовања, апотекарску,
здравствену, образовну, козметичарску делатност, адвокатску делатност,
делатност трговине, угоститељства, туризма, пословне услуге
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
4. Делатност свих самосталних занатских радњи и остале напред непоменуте
делатности
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
НАПОМЕНА:
1. Таксена обавеза за таксу из овог
тарифног броја настаје даном уписа у регистар
код Агенције за регистрацију привредних
субјеката, односно другог надлежног органа.
2. Обвезници таксу плаћају месечно у
року од 15 дана по истеку сваког месеца.
3. Под истакнутом фирмом подразумева
се свако обележје или натпис који означава да
правно лице, предузетник и физичко лице
обавља одређену делатност, без обзира на ком
делу пословног објекта се то обележје или
натпис налази.
4. Ако је на објекту истакнуто више
фирми истог лица, такса се плаћа само за једну
фирму.

300.000,00
270.000,00
243.000,00
220.000,00
198.000,00
95.000,00

150.000,00
125.000,00
100.000,00
80.000,00
50.000,00
30.000,00

60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

40.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00

5. Средња правна лица плаћају таксу
умањену за 50% од износа таксе утврђене овим
тарифним бројем зависно од зоне.
6. Мала правна лица плаћају таксу
умањену за 75% од износа таксе утврђене овим
тарифним бројем зависно од зоне.
7. Предузетници, односно физичка лица
која самостално обављају привредну делатност
ради стицања добитка, плаћају таксу умањену за
90% од износа таксе утврђене овим тарифним
бројем зависно од зоне.
8. Умањења из тачке 5. 6. и 7. ове
напомене не односе се на групу делатности из
тачке 1. овог тарифног броја.
9. Таксени обвезници – предузетници
који су имали привремену одјаву радње у
претходној години у трајању од 6 месеци и дуже
непрекидно, комуналну таксу за текућу годину
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утврђену на начин прописан овим тарифним
бројем плаћају умањену за 90%.
10. Таксени обвезници – предузетници
који су имали привремену одјаву радње у
претходној години у трајању од годину дана
непрекидно, комуналну таксу за текућу годину
утврђену на начин прописан овим тарифним
бројем плаћају умањену за 90%.
11. Таксени обвезници који су престали
са обављањем делатности до 30. јуна, у години
за коју се утврђује комунална такса, комуналну
таксу утврђену на начин прописан овим
тарифним бројем плаћају умањену за 90%.
12. Таксени обвезници који на
територији града имају већи број пословних
објеката, без обзира где се налази седиште
фирме, комуналну таксу утврђену овим
Тарифним бројем плаћају за један пословни

Страна 11

објекат, који се налази у пословној зони за коју
је утврђен већи износ комуналне таксе, а за
сваки наредни пословни објекат плаћају
комуналну таксу умањену за 80% зависно од
зоне у којој се налази.
13. За истицање фирми правних лица
чије се пословање финансира у потпуности или
делимично из буџета града плаћа се такса у
износу од 10% тарифе у зависности од зоне у
којој се налази.
14. Таксу обрачунава и задужује Служба
за пореску управу Градске управе Зрењанина на
основу података из регистра надлежног органа у
годишњем износу сразмерно времену рада
предузећа односно радње, такса се уплаћује на
рачун број: 840-716111843-35.

Тарифни број 4.
За коришћење рекламних паноа:
динара
1. За истицање реклама, рекламних паноа, објава и огласа плаћа се такса и то:
а) за временски период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

21.600,00
19.800,00
18.000,00
16.000,00
10.000,00
8.000,00

б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
2. За сваку објаву или оглас, месечно
3. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица, а на
сопственим рекламним паноима (''билборди'') од стране предузећа, односно
предузетника који се баве рекламном делатношћу плаћа се такса и то:

300,00
275,00
250,00
200,00
150,00
100,00
330,00

а) за временски период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

138.000,00
126.500,00
115.000,00
96.000,00
72.000,00
48.000,00
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б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

1.920,00
1.760,00
1.600,00
1.120,00
1.060,00
480,00

4. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица а у сопственим
осветљеним ''CITY'' излозима од стране предузећа, односно предузетника
који се баве рекламирањем као делатношћу плаћа се такса и то:
а) за временски период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

18.000,00
16.500,00
15.000,00
14.000,00
9.000,00
7.000,00

б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

300,00
275,00
250,00
200,00
150,00
100,00

5. За истицање реклама објава и огласа у корист трећих лица на тзв.
''SITYSCAPE'' рекламним паноима на ободним зидовима резервоара објекта
''Водоторња'' и другим слободним зидовима и фасадама јавних објеката од
стране предузећа, односно предузетника који се баве рекламирањем као
делатношћу плаћа се годишња такса и то:
- по једној страни ободног зида или фасаде
6. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица на тзв.
''CITYLUX'' рекламним паноима на стубовима јавне расвете од стране
предузећа, односно предузетника који се баве рекламирањем као делатношћу
плаће се такса по једном стубу, и то:

43.000,00

а) за период од годину дана:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

6.600,00
6.050,00
5.500,00
4.000,00
2.500,00
2.000,00

б) за временски период краћи од годину дана дневно:
- БИД зона
- Екстра зона

84,00
77,00

19. фебруар 2010. год.

Број 1

Службеи лист града Зрењанина

Страна 13
динара

- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
7. За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица на зидовима,
забатима и њима подобним деловима фасаде објеката од стране предузећа,
односно предузетника који се баве рекламирањем као делатношћу плаћа се
такса по једној реклами, рекламном слогу или рекламном знаку, за период од
годину дана и то:

70,00
55,00
40,00
25,00

- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

15.600,00
14.300,00
13.000,00
11.000,00
7.000,00
3.500,00

НАПОМЕНА:

за
правна
лица:
порески
идентификациони број, матични број правног
лица и текући рачун, адреса седишта правног
лица;
- за физчка лица и предузетнике: порески
идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са
адресом;

1. Обвезник таксе из овог Тарифног броја
је правно лице, предузетник и физичко лице на
кога
гласи
одобрење-решење
надлежног
Одељења градске управе а за коришћење
рекламних паноа.
2. Одељење из тачке 1. ове Напомене је
дужно да један примерак одобрења – решења
одмах достави Служби пореске управе Градске
управе Зрењанин која таксу задужује и
обрачунава, са следећим подацима:

3. Такса се плаћа месечно у року од 15
дана по истеку сваког месеца на уплатни рачун:
840-714431843-12

Тарифни број 5.
Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија:
динара
За коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија, плаћа се
дневно по 1м² изложбене површине:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћају
правна лица и предузетници који на јавној
површини користе витрине ради излагања робе.
2. Таксу обрачунава и задужује
Служба за пореску управу Градске управе
Зрењанин а по претходно издатом одобрењу –
решењу надлежног Oдељења Градске управе

120,00
110,00
100,00
85,00
55,00
40,00

које је дужно да један примерак одобрења –
решења за коришћење витрина на јавној
површини одмах достави Служби за пореску
управу са следећим подацима:
за
правна
лица:
порески
идентификациони број, матични број правног
лица и текући рачун, адреса седишта правног
лица;
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за
предузетнике:
порески
идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са
адресом.
3. Под изложбеном површином сматра се
површина оне стране витрине која је окренута ка
улици или пролазу.

19. фебруар 2010. год.

4. Ако се такса не може утврдити на
начин описан у предходној тачки, такса се плаћа
за ону страну витрине која има већу површину.
5. Такса се плаћа месечно у року од 15
дана по истеку сваког месеца и уплаћује на
уплатни рачун: 840-714573843-36.

Тарифни број 6.
Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења:
динара
1. За коришћење слободних површина за постављање шатора за камповање,
плаћа се такса за сваки м² дневно:
- у насељеном месту Зрењанин
- у осталим насељеним местима
2. За постављање шатора циркуса, забавних паркова и шатора за извођење
забавних и промотивних програма такса се плаћа дневно за сваки м²:

20,00
10,00

- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

50,00
40,00
30,00
20,00
15,00
10,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћају правна лица, предузетници и физичка лица унапред
приликом издавања одобрења за коришћење јавних површина.
2. Такса се плаћа на рачун назначен у одобрењу надлежног органа.
3. Чланови феријалног, планинарског смучарског, извиђачког и ауто-мото савеза плаћају таксу из
овог Тарифног броја умањену за 50%.
Тарифни број 7.
Држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина:
динара
1. Друмска теретна возила
1.1. камиони, камионети и специјална моторна возила намењена за превоз
одређених терета према носивости:
1.1.1. до 3 тоне, за сваку тону
1.1.2. преко 3 тоне до 8 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 3 до 8 тона
1.1.3. преко 8 до 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 8 до 10 тона
1.1.4. преко 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 10 тона
1.2. за теретне троцикле носивости до 400 кг висина таксе утврђује се према
радној запремнини мотора, а износ таксе прописан јеу тачки 8. овог тарифног

800,00
3.000,00
500,00
6.000,00
900,00
8.000,00
1.000,00
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броја (мотоцикл).
- за терет троцикле носивости преко 400 кг плаћа се још
2. Аутобуси и комбибуси, по регистрованом седишту
3. Возила специјализована, адаптирана за превоз радних реквизита за
путујуће забавне радње атестирана специјализована возила за превоз
пчела, без обзира на носивост и тежину за свако возило
4. Прикључна возила
4.1. теретне приколице, специјалне теретне приколице намењене за превоз
одређеног терета и приколице према носивости:
4.1.1. до 3 тоне за сваку тону
4.1.2. преко 3 до 8 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 3 до 8 тона
4.1.3. преко 8 до 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 8 до 10 тона
4.1.4. преко 10 тона:
- основна такса
- за сваку тону преко 10 тона
4.2. Путничке прилокице-аутобуси по сваком регистрованом седишту
4.3. Радне приколице за сваку приколицу без обзира на тежину
Ако носивост теретног возила и теретне приколице или приколице није
изражена у целим тонама, накнада се плаћа за носивост до пола тоне у висини
од 50% износа одређеног за једну тону а за носивост преко пола тоне до једне
тоне у износу одређеном за целу тону.
5. Вучна возила према снази мотора:
5.1. тегљачи
5.1.1. до 66 КW
5.1.2. преко 66 до 96 КW
5.1.3. преко 96 до 132 КW
5.1.4. преко 132 до 177 КW
5.1.5. преко 177 КW
6. Путнички аутомобили и комбинована возила (комби) као и преуређена
и атестирана возила за одмор и камповање према радној запремини
мотора:
6.1.до 900 cm³
6.2. преко 900 до 1.350 cm³
6.3. преко 1.350 до 1.800 cm³
6.4. преко 1.800 до 2.500 cm³
6.5. преко 2.500 до 3.150 cm³
6.6. преко 1.350 cm³
7. Прикључна возила путничког аутомобила за одмор, камповање, чија
укупна тежина прелази 750 кг за свако возило
8. Мотоцикли према радној запремини мотора:
8.1.до 125 cm³
8.2. преко 125 до 250 cm³
8.3. преко 250 до 500 cm³
8.4. преко 500 до 1.000 cm³
8.5. преко 1.000 cm³

200,00
70,00

1.000,00

500,00
1.500,00
300,00
3.000,00
450,00
4.000,00
600,00
80,00
300,00

2.000,00
3.000,00
3.750,00
4.500,00
6.000,00

600,00
1.000,00
1.400,00
2.400,00
7.000,00
12.000,00
1.400,00
200,00
400,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог Тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила на уплатни рачун број: 840714513843-04.
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Тарифни број 8.
Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова:
динара
За коришћење јавних површина за потребе извођења грађевинских радова и
за заузимање јавних површина грађевинским материјалом плаћа се
комунална такса и то:
1. При изградњи зграде, дневно по 1 м² заузете површине:
а) при изградњи зграде по м² заузете површине у трајању од 90 дана
б) при изградњи зграде по м² заузете површине у трајању дужем од
90 дана дневно

10,00
6,00

2. При извођењу радова који изискују раскопавање коловоза, тротоара одн.
зелене површине за раскопавање ширине од 1 м плаћа се такса по 1 м дужном
одн. за ископавања која су шира од 1 м, плаћа се по 1 м²:
- за период од 1. марта до 31. октобра дневно
- за период од 1. новембра до краја фебруара
3. За заузимање јавних површина грађевинским материјалом, дневно по 1 м³
заузете јавне површине:
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона

10,00
100,00

14,40
13,20
12,00
10,00
8,00
6,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћа инвеститор од дана заузимања јавне површине до дана кад је
јавна површина доведена у првобитно стање и плаћа се унапред приликом добијања одобрења за
заузимање јавне површине.
2. Такса по овом Тарифном број уплаћује се на рачун 840-741535843-08.
3. ЈКП и ЈП која је основао град, приликом раскопавања односно заузимања јавне површине због
реконструкције коловоза, тротоара или друге саобраћајне површине или довођење комуналних
објеката у функцију плаћају 10% од износа тарифе.
Тарифни број 9.
Држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским
објектима:
динара
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и рад дискотека
утврђује се такса у месечном износу и то:
1. За стални ангажман музичких програма
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
2. За музичке аутомате, по аутомату
- БИД зона

2.640,00
2.420,00
2.200,00
1.840,00
1.620,00
1.320,00
1.900,00
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- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
3. За повремено ангажовање музичара или коришћење аутомата
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
4. За рад дискотека
- БИД зона
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
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1.742,00
1.584,00
1.320,00
1.100,00
880,00
1.584,00
1.452,00
1.320,00
1.100,00
880,00
726,00
3.168,00
2.904,00
2.640,00
2.200,00
1.837,00
1.463,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћа правно лице или предузетник који обавља угоститељску
делатност и приређује музички програм стално, повремено или користи музичке аутомате, као и
регистроване дискотеке.
2. Таксу обрачунава и задужује Служба за пореску управу града Зрењанина а по поднетој пријави
обвезника.
3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца.
4. Таксена обавеза за власника дискотеке настаје од момента регистрације ове врсте делатности и
исту обрачунава и задужује Служба за пореску управу на основу података надлежног регистра.
5. Такса се плаћа на уплатни рачун број: 840-714421843-39.
Тарифни број 10.
Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима:
динара
I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим
паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сату:
1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:
А зона
Гимназијска, Јеврејска, Сарајлијина, Пупинова, Светосавска, Немањина, Краља
Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста)
I зона
Краља Петра I, Тепличка, Цара Душана (од Тепличке до Бул. Ослобођења), Паркинг
простор на саобраћајници испод платоа Војвођанска банке
II зона
Кеј 2. Октобра (код зграде Суда), Народне омладине (испред Културног центра),
Народног фронта, Обала Соње Маринсковић, Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара,
Паркинг на пијаци “Багљаш”, паркинг места у улици 20.Октобра, паркинг места око
пијаце “Југ Богдана”, паркинг места на локацији нове пијаце омеђена улицама Булевар
Ослобођења (магистрала) и Жарка Зрењанина, Паркинг места око Градске болнице (ул,
др. Васе Савића и Болничка)
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА
- Паркинг простор у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)

35,00

25,00

20,00
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- Паркинг простор у ул. Вука Караџића
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА
- Паркинг “Житни трг”
- Паркинг на превлаци код Културног центра
II За коришћење простора за паркирање возила на општим паркиралиштима по
паркинг зонама плаћа се дневно:
1. за А паркинг зону
2. за I паркинг зону
3. за II паркинг зону
4. за паркинг простор у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)

динара
20,00

20,00

200,00
100,00
100,00
100,00

НАПОМЕНА:
Уколико корисник плати дневну карту за паркирање биће у могућности да у периоду од 00-24 часа
користи паркинг места и у I и у II зони као и на привременом паркингу у улици Мирослава Тирше.
динара
III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим
паркиралиштима по паркинг зонама за претплатне карте плаћа се:
1. За А зону – само за правна лица и предузетнике
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За I паркинг зону
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За II паркинг зону
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремено паркиралиште (паркинг простор у улици Мирослава Тирше –
локација старе пијаце)
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
IV За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним, и привременим
паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се закуп:
1. За А паркинг зону
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За I паркинг зону
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За II паркинг зону
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у улици Мирослава Тирше
локација старе пијаце)

2.000,00
9.000,00
14.400,00
1.500,00
6.750,00
10.800,00
1.000,00
4.500,00
7.200,00

1.000,00
4.500,00
7.200,00
1.000,00
4.500,00
7.200,00

9.000,00
40.000,00
64.800,00
6.000,00
27.000,00
43.200,00
4.000,00
18.000,00
28.000,00
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- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим
паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се месечна карта за станаре
1. за А зону
2. за I зону
3. за II зону
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у ул. Мирослава тирше)
5. За посебна паркиралишта
- паркинг “Житни трг”
- паркинг на превлаци код Културног центра
VI За коришћење простора за паркирање возила у I и II зони и на привременом
паркиралишту у ул. Мирослава Тирше плаћа се универзална месечна претплатна карта
од:
VII Због неплаћене таксе за паркирање возила или прекорачења плаћеног времена
паркирања плаћа се:
- за А зону
- за I паркинг зону
- за II паркинг зону
- за паркинг простор у улици Мирослава Тирше

VIII За баркод картице за посебна паркиралишта
са аутоматском наплатом паркирања наплаћује
се у износу од 250,00 динара приликом прве
куповине претплатне карте, а проксимити
картица у износу од 650,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник плаћања таксе по овом
Тарифном броју је корисник паркиралишта у
смислу Одлуке о паркирању возила.
Уколико корисник паркиралишта не
плати паркирање или прекорачи плаћено време
паркирања (тачка VII), овлашћени радник
Предузећа, односно предузетника доставиће му
обавештење
ради
регулисања
плаћања
паркирања тако што ће исто ставити на возило
(испод брисача или на други погодан начин) те
његово евентуално касније уништење или
губитак не утиче на ваљаност извршене доставе,
односно уручења обавештења. Корисник
паркиралишта дужан је да поступи по
примљеном обавештењу у року од 5 (пет) дана а
на начин утврђен у тексту обавештења.
2. Обрачун и наплату таксе врши ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
3. Инвалидна и хендикепирана лица која
за своје кретање користе аутомобил, с тим да им
се у ове сврхе издаје посебна карта за
паркирање, а на основу приказаног лекарског
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4.000,00
18.000,00
28.000,00
4.000,00
18.000,00
28.000,00

500,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00

2.500,00

490,00
350,00
280,00
280,00

уверења издатог од стране Завода за заштиту
здравља Зрењанин и фотокопије личне карте као
и ратни војни инвалиди, и учесници рата после
17.08.1990. године са степеном инвалидитета од
20% до 100% односно I-X групе инвалидности
плаћају 10% од износа таксе у зависности од
зоне.
4. Правним и физичким лицима која у
недостатку других прилаза користе паркинг да
би дошла до својих дворишта и гаража издаје се
карта без плаћања таксе с тим да се са овом
картом не могу користити паркинг места.
Тарифни број 11.
Комунална такса за држање и
коришћење чамаца и сплавова на води осим
чамаца које користе организације које
одржавају и обележавају пловне путеве
Такса се плаћа у годишњем износу од
52,00 динара по дужном метру пловног објекта.
НАПОМЕНА:
1. Обавеза плаћања таксе из овог
Тарифног броја настаје приликом регистрације
пловила.
2. Власници чамаца који немају моторни
погон плаћају таксу у износу 80% тарифе.
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3. Такса се уплаћује на уплатни рачун
број 840-714575843-50.
Тарифни број 12.
За држање и коришћење пловних
постројења и пловних направа и других
објеката на води
Такса се плаћа за сваки пловни објекат у
годишњем износу од 1.300,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе је правно лице,
предузетник и физичко лице коме се одобрава
држање или коришћење пловних постројења и
других направа или објеката на води.
2. Таксу обрачунава и задужује Служба
за пореску управу Градске управе Зрењанин а по
претходно издатом одобрењу – решењу
надлежног Oдељења Градске управе које је
дужно да један примерак одобрења – решења
одмах достави Служби за пореску управу са
следећим подацима:
за
правна
лица:
порески
идентификациони број, матични број правног
лица и текући рачун, адреса седишта правног
лица;
- за физичка лица и предузетнике:
порески идентификациони број, матични број,
текући рачун, број личне карте и назив радње са
адресом;
3. Такса се плаћа месечно у року од 15
дана по истеку сваког месеца.
4. Такса се уплаћује на уплатни рачун
:840-714574843-43.
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за
правна
лица:
порески
идентификациони број, матични број правног
лица и текући рачун, адреса седишта правног
лица;
- за физичка лица и предузетнике:
порески идентификациони број, матични број,
текући рачун, број личне карте и назив радње са
адресом;
3. Такса се плаћа месечно у року од 15
дана по истеку сваког месеца.
4. Такса се уплаћује на уплатни рачун
840-714576843-57.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-5/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
5
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09 и 81/09) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
''SUPERNOVA – MTK BEG 01''

Тарифни број 13.
Члан 1.
За држање ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води
Такса се плаћа у годишњем износу од
644,00 динара за сваки м² заузете површине
воденог простора.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе је правно лице,
предузетник и физичко лице коме се одобрава
држање или коришћење ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води.
2. Таксу обрачунава и задужује Служба
за пореску управу Градске управе Зрењанин а по
претходно издатом одобрењу – решењу
надлежног Oдељења Градске управе које је
дужно да један примерак одобрења – решења
одмах достави Служби за пореску управу са
следећим подацима:

У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09) и наменом
површина утврђеном
Просторним планом
општине Зрењанин (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92), приступа се
изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ''SUPERNOVA MTK BEG 01'' ( у даљем тексту: Урбанистички
план).
Члан 2.
Одлуком
о
приступању
изради
Урбанистичког плана одређује се
граница
планског подручја Урбанистичког плана,
организација која ће израдити Нацрт и Предлог
Урбанистичког плана, рок израде Нацрта
Урбанистичког плана, начин финансирања
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израде Урбанистичког плана, обавеза израде или
не приступање изради стратешке процене
утицаја на животну средину, циљ доношења,
садржина плана, место одржавања јавног увида и
други услови везани за израду овог
Урбанистичког плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Циљеви доношења Урбанистичког плана
су следећи:
-дефинисање
грађевинске
парцеле
на
предметном локалитету, њен положај и остали
архитектонско-урбанистички елементи
-утврђивање критеријума и нивоа опремљености
земљишта за одређену намену
-обезбеђивање довољне површине за развој,
комуналну
опремљеност,
функционалну
повезаност и комплементарност са другим
активностима
- дефинисање јавног интереса
- дефинисање правила грађења за издавање
локацијске и грађевинске дозволе.
Члан 4.
План обухвата око 1.90 ha.
Граница планског подручја дефинише се
парцелама које ће План обухватити и то:
КО Словачки Арадац, катастарска пацела бр:
2682/2 и делови катастарских парцела бр. 2527/2
и 2737.
Тачна граница, обухват и површина
простора обухваћеног Планом прецизније ће се
дефинисати по добијању ажурних геодетских
подлога у фази израде нацрта Плана.
Члан 5.
Урбанистички план ће садржати
нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја
2. поделу простора обухваћеног Планом на
посебне целине и зоне
3. намену земљишта
4.регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске
линије
са
елементима
за
обележавање на геодетској подлози
5. нивелациони план
6. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама

7. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама
8. економску анализу и процену улагања из
јавног сектора
9. локације за које је предвиђена израда
урбанистичког пројекта графички део
Члан 6.
Израда Урбанистичког плана се уступа
Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина" коју је основала
јединица локалне самоуправе за обављање
послова просторног и урбанистичког планирања.
Средства за израду Урбанистичког плана
обезбеђује инвеститор ''SUPERNOVА – MTK
BEG 01'' Доо, Београд.
Рок за израду Урбанистичког плана је 60
дана по добијању оверене катастарско –
топографске подлоге и услова од надлежних
органа, организација и јавних предузећа и
доношења ове Одлуке од стране Скупштине
града Зрењанина.
Члан 7.
У складу са Законом о планирању и
изградњи и Правилником о садржини, начину
израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину
стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Урбанистичког
плана пре излагања на јавни увид подлеже
стручној контроли, коју врши Комисија. О
извршеној стручној контроли Комисија саставља
Извештај, са свим примедбама и мишљењима
надлежног органа, односно Комисије за планове
по свакој примедби, који доставља
ЈП
Дирекцији - предузећу које је израдило
Урбанистички план, а исти су дужни да у року
од 30 дана од достављања извештаја, поступе по
датим примедбама. Овај извештај је саставни део
образложења плана.
Члан 8.
По обављеној провери да ли је
поступљено по примедбама датим на Стручној
контроли, Нацрт Урбанистичког плана ставиће
се на јавни увид свим заинтересованим правним
и физичким лицима, оглашавањем у недељном
листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
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Јавни увид траје 30 дана, од оглашавања
у недељном листу "Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за
послове урбанизма, Градске управе града
Зрењанина.
Примедбе и предлози са јавног увида
доставља ће се Комисији путем Одељења за
послове урбанизма, у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
О извршеном јавном увиду, Комисија
саставља Извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби.
Извештај из предходног става доставља
се ЈП Дирекцији - предузећу које је израдило
Урбанистички план, а исти су дужни да у року
од 30 дана од достављања извештаја, поступе по
одлукама садржаним у Извештају.
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
- На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење
за послове урбанизма, Одсек за урбанизам,
просторно планирање, комуналне и нормативноправне послове Градске управе града Зрењанина,
дана 29.12.2009 године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
''SUPERNOVA - MTK BEG 01''

Члан 9.
Члан 1.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за послове
урбанизма, Градске управе града Зрењанина.
О реализацији Урбанистичког плана
стараће се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина".
Члан 10.
Одлуком Одељења за послове урбанизма,
Градске управе града Зрењанина бр. 501-313/09IV-03-01 од 29.12.2009.године одлучено је да се
не приступи изради стратешке процене утицаја
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ''SUPERNOVA MTK BEG 01'' на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ''SUPERNOVA MTK BEG 01'' на животну средину, бр. 501313/09-IV-03-01 од 29.12.2009. год. која се
заједно са овом
Одлуком објављује у
"Службеном листу града Зрењанина".
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-6/10-I
Дана: 19.02.2010. године

За План детаљне регулације пословног
комплекса ''SUPERNOVA - MTK BEG 01'' не
приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 2.
Пословни комплекс ''SUPERNOVA MTK BEG 01'' налази се у оквиру Просторног
плана Општине Зрењанин, (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 5/87 и 2/92).
Локалитет на коме се налази пословни
комплекс ''SUPERNOVA - MTK BEG 01'' (у
даљем тексту: План) налази се у катастарској
општини Словачки Арадац, обухвата око 1.90ha,
а граница се дефинише катастарском парцелом
бр. 2682/2 и деловим катастарских парцела бр.
2527/3 и 2737 КО Словачки Арадац.
Укупна површина обухваћена планом
износи око 19.000m2.
На простору обухваћеним Планом
планира се изградња пословних и услужних
објеката, а основни циљ израде плана је
дефинисање јавног интереса и обезбеђивање
површина за развој и изградњу објеката и
опремељеност саобраћајном и комуналном
инфраструктуром
Карактеристике утицаја комплекса на животну
средину, као изграђеног комплекса са познатим
делатностима, сагледане су кроз њихову
вероватноћу,
интензитет,
сложеност
и
реверзибилност, кроз временску димензију –
њихово трајање, учесталост и понављање, кроз
просторну димензију – анализом локације, броја
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становника изложених утицају и прекограничне
природе
утицаја,
кроз
кумулативну
и
синергетску природу утицаја, кроз ризике по
људско здравље и животну средину, кроз
деловање на области од природног, културног и
другог значаја .
Члан 3.
За План се не приступа
изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
Планом детаљне регулације ће се између
осталог дефинисати стратешки циљеви утицаја
планског документа на животну средину и
општи и посебни услови и мере заштите живота
и здравља људи и заштита од пожара,
елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа и ратних дејстава.
Обзиром да за планиране намене не
постоји могућност значајних утицаја на животну
средину, а изградња пословних и услужних
објеката не представљају оквир за одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину,
израда Плана детаљне
регулације пословног комплекса ''SUPERNOVA
– MTK BEG 01'' не подлеже обавези израде
извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
Околни простор је потпуно неизграђен
тако да се не може јавити синергетски утицај на
посматраном простору.
Концепт плана, у делу који се односи на
заштиту животне средине мора бити урађен у
складу са Законом о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09)
Кроз Концепт плана и сам План, који
подлежу стручној контроли ће бити дате:
природне карактеристике подручја, простор
обухваћен планом са географским положајем,
стањем животне средине, концепт плана са
планираном
саобраћајном,
комуналном
инфраструктуром и заштитом животне средине.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
пословног комплекса ''SUPERNOVA - MTK
BEG 01''
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
- Одсек за урбанизам, просторно планирање,
комуналне и нормативно-правне пословеБрој: 501-313/09-IV-03-01
Дана: 29.12.2009.године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
6
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09 и 81/09) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО
ЗРЕЊАНИНА – ОБИЛАЗНИЦЕ''
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09) и наменом
површина утврђеном Генералним планом
Зрењанина 2006-2026 („Сл.лист Општине
Зрењанин“ бр. 19/07 и 01/08, и „Сл. лист Града
Зрењанина“ бр.24/08), и Просторним планом
општине Зрењанин (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92), приступа се
изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА –
ОБИЛАЗНИЦЕ''
( у даљем тексту:
Урбанистички план).
Члан 2.
Одлуком
о
приступању
изради
Урбанистичког плана одређује се
граница
планског подручја Урбанистичког плана,
организација која ће израдити Нацрт и Предлог
Урбанистичког плана, рок израде Нацрта
Урбанистичког плана, начин финансирања
израде Урбанистичког плана, обавеза израде или
не приступање изради стратешке процене
утицаја на животну средину, циљ доношења,
садржина плана, место одржавања јавног увида и
други услови везани за израду овог
Урбанистичког плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
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Члан 3.
Циљеви доношења Урбанистичког плана
су следећи:
1. дестимулисање непланског и нерационалног
коришћења земљишта
2. интеграција просторних градских структура
различите намене у циљу рационализације
коришћења
простора
и
побољшања
квалитета живљења
3. повећање безбедности саобраћаја
4. растерећење градске путне и уличне мреже
5. обезбеђивање довољне површине за развој,
комуналну опремљеност, функционалну
повезаност и комплементарност са другим
активностима
6. дефинисање јавног интереса
7. дефинисање правила грађења за издавање
локацијске и грађевинске дозволе.
Члан 4.
План обухвата око 190ha.
Граница планског подручја дефинише се
парцелама које ће План обухватити и то:
КО Зрењанин I, катастарске парцеле бр:
13184/5, 13184/22, 13184/3, 15851, 13184/6,
13847/1, 13848/2, 13223/2, 15850, 13229/6, 15849,
13851/2, 13277/2, 13279/7, 13279/13, 13279/8,
13853/1, 13853/3, 13853/4, 13306/3, 13306/4,
13303/2, 13303/3, 13302/1, 13305/3, 13302/1,
13305/1, 13305/2, 13306/1, 13306/2, 13308/1,
13308/2, 13303/1, 13304/2, 13302/2, 13302/3,
13304/3, 13309/2, 13309/3, 13301/2, 13300/2,
13854/3, 13310/2, 13310/3, 13311/2, 13311/3,
13312/2, 13312/4, 13313/2, 13314/2, 13855/5,
13369/2, 13855/7, 13369/3, 13368/2, 13368/3,
13367/5, 13367/2, 13856/2, 13391/1, 13390/11,
13391/5, 13390/10, 13390/12, 13858/1, 13421/1,
13420/4, 13420/5, 13421/2, 13421/3, 13421/4,
13420/2, 13859/2, 13466/5, 13860, 13474/1,
13862/6, 13624/16, 13863/4, 13629/2, 13630,
13631/2, 13864/29, 13632/2, 13865/2, 15822/2,
15822/1, 15823/2, 15823/1, 15820, 15821, 13866/2,
15824/2, 15824/1, 15825/1, 15825/2, 15826/2,
15826/1, 15827/2, 15828/2, 13779, 13780, 13781,
13782, 13783/2, 13783/3, 13783/1, 13784, 15404,
15052, 12574, 15137, 15138, 15139, 15152, 15162,
15169, 15177, 15178, 15179, 15194, 15195, 15196,
15409, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202,
15203, 15204, 15205, 12794, 15218, 15217, 15216,
15215, 15412/4, 15273, 15274, 15416, 15291,
15290, 15417/3, 15418/3, 15369/91, 15368/2,
15367/10, 15368/1, 15365/96,
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КО Зрењанин III, катастарске парцеле бр:
2361/2, 5199, 2360, 5196/2, 5200, 2334/2, 2335,
2336/1, 2336/2, 5197/2, 2272/2, 2481, 2480, 2479,
2478/1, 2478/2, 2477, 2482, 2483, 2484, 2487,
2488, 2486, 2489, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497,
2498, 2500, 2501, 2485, 2490, 2491, 5201, 2509/7,
2509/8, 2507/2, 2507/3, 2507/4, 2520, 2521, 2522,
2523, 2533, 2534, 2535, 2613, 2507/16, 2507/5,
2507/6, 2524, 2525, 2526, 2627, 2528, 2529, 2530,
2531, 2612, 2614, 2532, 2610, 2611, 2600, 2603,
2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2601, 3021,
5031, 3020, 3203, 3204/1, 3204/2, 3204/3, 3204/4,
3204/5, 3205, 3254/11, 3254/5, 3254/4, 3254/3,
3254/2, 3254/1, 5211, 3265, 3266, 3267, 3268,
3269, 3270, 3271, 3272, 5035, 4551, 4552, 5315,
4768/1, 4768/7, 4770/5, 4770/7,
КО Словачки Арадац, катастарске пацеле бр:
2527/3, 2526/2, 1958/2, 1957/2, 1956/2, 1955/2,
1954/2, 1953/2, 1952/2, 1951/2 1949/2, 1950,
1948/2, 1860/2, 1657/2 и 1657/1.
Тачна граница, обухват и површина простора
обухваћеног Планом прецизније ће се
дефинисати по добијању ажурних геодетских
подлога у фази израде нацрта Плана.
Члан 5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Урбанистички план ће садржати
нарочито:
границу Плана и обухват грађевинског
подручја
поделу простора обухваћеног Планом на
посебне целине и зоне намену земљишта
регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози
нивелациони план
правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама
економску анализу и процену улагања из
јавног сектора
локације за које је предвиђена израда
урбанистичког пројекта
графички део.
Члан 6.

Израда Урбанистичког плана се уступа
Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и
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уређење града Зрењанина" коју је основала
јединица локалне самоуправе за обављање
послова просторног и урбанистичког планирања.
Средства за израду Урбанистичког плана
обезбедиће се из буџета Града Зрењанина.
Рок за израду Урбанистичког плана је 5
(пет) месеци по добијању оверене катастарско –
топографске подлоге и услова од надлежних
органа, организација и јавних предузећа и
доношења ове Одлуке од стране Скупштине
града Зрењанина.

Урбанистички план, а исти су дужни да у року
од 30 дана од достављања извештаја, поступе по
одлукама садржаним у Извештају.
Члан 9.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за послове
урбанизма, Градске управе града Зрењанина.
О реализацији Урбанистичког плана
стараће се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина".

Члан 7.
Члан 10.
У складу са Законом о планирању и
изградњи и Правилником о садржини, начину
израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину
стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Урбанистичког
плана пре излагања на јавни увид подлеже
стручној контроли, коју врши Комисија. О
извршеној стручној контроли Комисија саставља
Извештај, са свим примедбама и мишљењима
надлежног органа, односно Комисије за планове
по свакој примедби, који доставља
ЈП
Дирекцији - предузећу које је израдило
Урбанистички план, а исти су дужни да у року
од 30 дана од достављања извештаја, поступе по
датим примедбама. Овај Извештај је саставни
део образложења плана.

Одлуком Одељења за послове урбанизма,
Градске управе града Зрењанина бр. 501-314/09IV-03-01 од 29.12.2009.године одлучено је да се
не приступи изради стратешке процене утицаја
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ''SUPERNOVA MTK BEG 01'' на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ''SUPERNOVA MTK BEG 01'' на животну средину, бр. 501314/09-IV-03-01 од 29.12.2009, која се заједно са
овом Одлуком објављује у "Службеном листу
града Зрењанина".
Члан 11.

Члан 8.
По обављеној провери да ли је
поступљено по примедбама датим на Стручној
контроли, Нацрт Урбанистичког плана ставиће
се на јавни увид свим заинтересованим правним
и физичким лицима, оглашавањем у недељном
листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје 30 дана, од оглашавања
у недељном листу "Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за
послове урбанизма, Градске управе града
Зрењанина.
Примедбе и предлози са јавног увида
доставља ће се Комисији путем Одељења за
послове урбанизма, у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
О извршеном јавном увиду, Комисија
саставља Извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби.
Извештај из предходног става доставља
се ЈП Дирекцији - предузећу које је израдило

Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-7/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
- На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени
утицаја
на
животну
средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење
за послове урбанизма, Одсек за урбанизам,
просторно планирање, комуналне и нормативноправне послове Градске управе града Зрењанина,
дана 29.12.2009. године, доноси
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ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО
ЗРЕЊАНИНА – ОБИЛАЗНИЦЕ''
Члан 1.
За
План
детаљне
регулације
''ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА –
ОБИЛАЗНИЦЕ''
не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
Детаљним
урбанистичким
планом
''Обилазница
–
северни
полукруг''
(Међуопштински службени лист Зрењанин 3/91
и Службени лист општине Зрењанин 9/93 и
11/03) дефинисана је траса Обилазног пута око
Зрењанина – Обилазнице.
Приликом изградње дела Обилазног пута
око Зрењанина (од државног пута првог реда бр.
7 до државног пута бр. 24), дошло је до
одступања од планиране трасе.
Неизграђени део Обилазног пута око
Зрењанина не може се реализовати према
Детаљном урбанистичком плану ''Обилазница –
северни полукруг''.
Из наведених разлога потребно је
приступити изради Плана детаљне регулације
''Обилазни пут око Зрењанина - Обилазница''.
Члан 3.
За План се не приступа
изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
Одлуком (бр. 06-72-5/09-I-10-01) о
изради стратешке процене утицаја Просторног
плана града Зрењанина на животну средину (
„Сл. лист Града Зрењанина“ бр.05/09)
приступило се изради стратешке процене
утицаја на животну средину Просторног плана
града Зрењанина у којој ће бити процењени и
вредновани могући значајнији утицаји на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана.
Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Генералног плана
Зрењанина 2006 – 2026. који је саставни део
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026.
(„Сл.лист Општине Зрењанин“ бр. 19/07 и 01/08,
„Сл. лист Града Зрењанина“ бр.24/08) урађен је
на основу Одлуке о изради Извештаја о
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стратешкој процени утицаја на животну средину
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026.
(бр.501-18/06-IV-05-01) коју је донео Општински
орган надлежан за припрему Плана, Одељење за
послове урбанизма, стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине oпштинске
управе Зрењанин
на основу прибављеног
позитивног мишљења службе за заштиту
животне средине истог Одељења.
Овом Стратешком проценом сагледани су
сви могући утицаји на животну средину
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026,
укључујући активности које су се обављале, које
се обављају и које ће се обављати на том
простору у целости тј. у оквиру свих
дефинисаних
просторних
целина
и
идентификоване су активности које могу бити
узрок загађења околине. Стога је у Извештају о
стратешкој проценом утицаја на животну
средину дата оцена стања, услови и корективне
мере за њихово смањење или потпуно уклањање.
У Плану детаљне регулације обилазног
пута око Зрењанина - Обилазнице биће
задржана иста планска решења који су
планирана за обилазни пут око Зрењанина и у
Генералном плану Зрењанина 2006 – 2026. и која
ће бити представљена и у Просторном плану
града Зрењанина, а израдом Плана детаљне
регулације могу се очекивати бројни позитивни
ефекти који би отклонили бројне негативне
тенденције развоја посматране са аспекта
заштите животне средине.
Такође ће бити задржани, на основу
претходно наведеног, исти основни циљеви
заштите животне средине у планском периоду,
тако да за План детаљне регулације обилазног
пута око Зрењанина - Обилазнице није потребно
приступити изради Стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
''ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА –
ОБИЛАЗНИЦЕ''
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
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- Одсек за урбанизам, просторно планирање,
комуналне и нормативно-правне пословеБрој: 501-314/09-IV-03-01
Дана: 29.12.2009.године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
7
На основу члана 35. став 10. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09 и 81/09) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је

лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 69.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 19.02.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Елемир'' Елемир за период 01.04.2010.
до 31.03.2015. године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДЕЛА ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДЕТАЉНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ''ПОТЕЗ УЗ
МАГИСТРАЛУ БАГЉАШ '' ДЕО ''Б'' У
ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи део
Одлуке О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ДЕТАЉНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА
''ПОТЕЗ УЗ МАГИСТРАЛУ БАГЉАШ '' ДЕО
''Б'' У ЗРЕЊАНИНУ бр.VIII-01-011/47/73 од
03.07.1973. године (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'' бр. 14/73).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-8/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
8
На основу члана 23. став 3. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 24. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06),
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени

Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-9/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
9
На основу члана 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 24. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 67. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08) и
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), грађани
Месне
заједнице
''Елемир''
Елемир
изјашњавањем на референдуму у периоду од
22.01.2010. до 24.01.2010. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''
ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР ЗА ПЕРИОД
ОД 01.04.2010. ДО 31.03.2015.
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Елемир'' за период
од 01.04.2010. до 31.03.2015. године
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Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса донета
је изјашњавањем на референдуму који је
спроведен у периоду од 22.01.2010. до
24.01.2010. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 200.000.000,00 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
прилива и утрошка средстава којим су утврђени
извори, намена и начин обезбеђења укупних
финансијских средстава за реализацију пројеката
који су предмет ове Одлуке.
За реализацију пројеката који су предмет
ове Одлуке Савет месне заједнице ће уз
претходно разматрање усвојити годишње
програме и финансијске планове.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
- израда генералног пројекта и главне
канализационе мреже,
- бушење бунара и одржавање постојећих и
изградња постројења пијаће воде,
- поправка путева и тротоара,
- изградња и одржавање спортског центра и
других друштвених објеката,
- одржавање депонија смећа,
- озелењавање и пошумљавање тргова и
слободних површина,
- одржавање и уређење гробља и изградња
капела ,
- куповина инвентара за друштвене објекте,
школу, забавиште итд.
- оправка и плаћање утрошка електричне
енергије за уличну расвету,
- финансирање материјалних трошкова и
зарада запослених у МЗ,
- финансирање редовних делатности СД,
КУД, ДВД, пензионера,
- одржавање споменика културе,
- контрола параметара који утичу на квалитет
животне средине.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса донели
су сви пунолетни грађани који имају изборно
право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Елемир'', као и грађани који немају
пребивалиште на подручју Месне заједнице

19. фебруар 2010. год.

''Елемир'' али имају непокретну имовину на
подручју Месне заједнице ''Елемир'', а
средствима самодоприноса се побољшава
коришћење те имовине.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства, приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 7.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде из радног односа
3%
- на зараде од самосталног оављања привредне и
професионалне делатности, ауторских права,
патената и техничког унапређења и од зарада од
привредне и професионалне делатности од
сваког појединачног оствареног прихода
3%
- на катастарски приход
5%
-према
сопственом
нахођењу
средства
самодоприноса уплаћују и лица која поседују
непокретности на територији МЗ ''Елемир''
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Елемир'', као и грађани који
немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Елемир'', али имају непокретну
имовину на подручју Месне заједнице ''Елемир'',
а средствима самодоприноса побољшава се
коришћење те имовине.
Обавеза
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.
Члан 9.
Обрачун и наплата
вриши се у складу са законом.

самодоприноса

Члан 10.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
Члан 11.
Савет Месне заједнице ''Елемир'' дужан
је да најмање једном годишње информише

19. фебруар 2010. год.

Број 1

Страна 29

Службеи лист града Зрењанина

грађане о остварењу годишњег плана и
наменском утрошку средстава самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о целисходности
трошења средстава самодоприноса.
Члан 12.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина – Одељење за послове финансија и
рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом.
Члан 13.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет месне
заједнице ''Елемир'' ће својом одлуком
прекинути даљу наплату и о томе известити
уплатиоце.
Члан 14.
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом о
финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе закона којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 15.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР
10
На основу члана 6. тачка 10. и члана 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06), члана 31.
став 1. тачка 34. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанин'', број 21/08) и
члана 6. Одлуке о пословном простору
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 3/99,
11/99, 12/02 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана
19.02.2010. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
НАКНАДЕ - ЗАКУПНИНЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА ГРАД ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде - закупнине
за коришћење пословног простора на коме је
носилац права коришћења град Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 3/05,
7/07 и 1/08 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08 и 3/09), члан 1. мења се и гласи:
''Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде - закупнине за коришћење пословног
простора у државној својини корисника града
Зрењанина (у даљем тексту: закупнина) и то:
1. У првој пословној зони, локали до 30м²
површине у приземљу са улазом или излогом на
улицу Краља Александра I Карађорђевића,
943,30 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
2. У првој пословној зони, локали од
30,01м²
површине до 70м² површине у
приземљу са улазом или излогом на улицу
Краља Александра I Карађорђевића, 848,47
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
3. У првој пословној зони, локали од
70,01м² површине до 150м² површине у
приземљу са улазом или излогом на улицу
Краља Александра I Карађорђевића, 754,89
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
4. У првој пословној зони, локали преко
150м² површине у приземљу са улазом или
излогом на улицу Краља Александра I
Карађорђевића, 661,31 динар по једном
квадратном метру корисне површине;
5. У првој пословној зони, локали до 30м²
површине на спрату, 454,18 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
6. У првој пословној зони, локали од
30,01м² површине до 70м² површине на спрату,
389,30 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
7. У првој пословној зони, локали од
70,01 м² површине до 150м² површине на спрату,
358,10 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
8. У првој пословној зони, локали преко
150м² површине на спрату, 252,05 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
9. Остали локали у првој пословној зони
до 30м² површине у приземљу 495,36 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
10. Остали локали у првој пословној зони
од 30,01м² површине до 70м² површине у
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приземљу 446,70 динара по једном квадратном
метру корисне површине;
11. Остали локали у првој пословној зони
од 70,01м² површине до 150м² површине у
приземљу 395,54 динара по једном квадратном
метру корисне површине;
12. Остали локали у првој пословној зони
преко 150м² површине у приземљу 363,10
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
13. У другој пословној зони, локали до
30м² површине, 325,66 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
14. У другој пословној зони, локали од
30,01м² површине до 150м² површине, 286,98
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
15. У другој пословној зони локали преко
150м² површине, 200,89 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
16. У трећој пословној зони, локали до
50,00м² површине, 213,37 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
17. У трећој пословној зони, локали од
50,01м² површине до 70,00м² површине, 164,70
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
18. У трећој пословној зони, локали од
70,01м² површине до 150,00м² површине, 113,55
динара по једном квадратном метру корисне
површине.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-10/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
11
На основу члана 92. став 2. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
19.02.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАЧИНУ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У члану 13. став 2. Одлуке о начину,
условима и поступку отуђења или давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/2009.)
мења се и гласи:
''Комисија из става 1 овог члана има
Председника и 4 члана, заменика председника и
4 заменика чланова Комисије који се именују на
период од 4 године''.
Члан 2.
У члану 43. у ставу 1. на крају реченице
уместо тачке ставља се зарез и додају следеће
речи: '' поништиће се ''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-11/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
12
На основу члана 4. став 2. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ
ВОЗИЛА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 6/2009) у
члану 16. став 3. се брише.
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Члан 2.

I

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
и допуни Статута Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка-Зрењанин број 256, донетој на
седници Управног одбора Савремене галерије
одржаној дана 16.11.2009. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-12/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
13
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 19.02.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Градске
народне библиотеке
''Жарко Зрењанин''
Зрењанин број 346, донетог на седници
Управног одбора Градске народне библиотеке
одржаној дана 03.11.2009. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-15/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
14
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 19.02.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-16/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
15
На основу члана 9. став 4. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (''Службени гласник РС'', бр.
36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04 и
115/05) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 19.02.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ И СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ
ГРАЂАНА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити и
социјалној сигурности грађана у граду
Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'',
број 06/09), у члану 2. додаје се нова тачка 2.
која гласи:
''2. Право на увећану једнократну
новчану помоћ''
Досадашње тач 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. постају
тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9.
Члан 2.
У члану 4. додаје се став 2. који гласи:
''Право на увећану једнократну новчану
помоћ из члана 2. тачка 2. ове Одлуке има
појединац или породица која се изненада или
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тренутно нађе у стању социјалне потребе коју
самостално не може превазићи услед:
-елементарних непогода,
-пожара или
-тежих болести.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-17/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
16
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07)
и члана 31. Статута Града Зрењанина („Службени
лист града Зрењанина“, број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, по прибављеном мишљењу
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу
број
015-05-00010/2010-09
од
3.02.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ „ПРВА
ПРОЛЕТЕРСКА“ У „ДР КОРНЕЛА
РАДУЛОВИЋА“ У ЗРЕЊАНИНУ

19. фебруар 2010. год.

Број: 06-11-18/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
17
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“, број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу број 015-05-00010/2010-09
од 3.02.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ
БЕРБЕРСКО ЦИГЛАНА“ У
„АЛЕКСАНДРА АЦЕ ШАЈБЕРА“ У
ЗРЕЊАНИНУ
I
Назив улице: „Берберско циглана“ у
Зрењанину мења се и гласи:„Александра Аце
Шајбера“
II
O спровођењу овог решења стараће
се Одељење за послове урбанизма Градске
управе града Зрењанина.
III
Ово
решење објавити
„Службеном листу града Зрењанина“.

у

I
Назив улице: „Прва пролетерска“ у
Зрењанину мења се и гласи: „Др Корнела
Радуловића“.
II
O спровођењу овог решења стараће се
Одељење за послове урбанизма Градске управе
града Зрењанина.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-19/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
18
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“, број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу број 015-05-00010/2010-09

19. фебруар 2010. год.
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од 3.02.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ
„ТЕПЛИЧКА“ У „СЛОБОДАНА
БУРСАЋА“ У ЗРЕЊАНИНУ
I
Назив улице: „Тепличка“ у Зрењанину
мења се и гласи: „Слободана Бурсаћа.“
II
O спровођењу овог решења стараће се
Одељење за послове урбанизма Градске
управе града Зрењанина.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-20/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
19
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“, број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу број 015-05-00010/2010-09
од 3.02.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ТРГА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОРЛОВАТ
I
Назив “Трг Маршала Тита“ у насељеном
месту Орловат променити, тако да носи назив
“Трг Уроша Предића“.
II
O спровођењу овог решења стараће
се Одељење за послове урбанизма Градске
управе града Зрењанина.

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-21/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
20
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“, број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу број 015-05-00010/2010-09
од 3.02.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МЕЛЕНЦИ
I
Да се простору код парка у насељеном
месту Меленци, утврди назив „Трг Паје Бибића“
II
O спровођењу овог решења стараће се
Одељење за послове урбанизма Градске управе
града Зрењанина.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-22/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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21
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“, број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу број 015-05-00010/2010-09
од 3.02.2010. године, на седници одржаној дана
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У МЗ
''ЛАЗАРЕВО'' У ЛАЗАРЕВУ
I
Назив улице „Никола Тесла“ у МЗ
''Лазарево'' у Лазареву променити, тако да носи
назив „Пушкинова“, јер се улица са истим
називом налази у МЗ „Златица“ у истом
насељеном месту.
II
O спровођењу овог решења стараће се
Одељење за послове урбанизма Градске управе
града Зрењанина.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-23/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
22
На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 6/09),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
I

ДЕЈАН КОРИЋАНАЦ, разрешава се
дужности члана Комисијe за утврђивање назива
улица и тргова.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-24/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
23
На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 6/09),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
I
ЛОЛА ЧОЛИЋ, грађевински техничар,
бира се за члана Комисијe за утврђивање назива
улица и тргова.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-25/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
24
На основу члана 31. став 1 тачка. 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) и сходно члану 10.

19. фебруар 2010. год.
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Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 12/01), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
I
МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ, разрешава
се дужности председника Управног одбора
Фонда за противпожарну заштиту, на лични
захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-28/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
25
На основу члана 31. став 1 тачка. 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) и на основу члана 10.
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 12/01), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
I
МИЛАН МАТИЋ именује се
председника Управног одбора Фонда
противпожарну заштиту.

за
за

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-29/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
26
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 9. Одлуке
о оснивању Народног музеја у Зрењанину
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92,
1/98 и 9/09) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
ГОРДАНА МАЛБАШКИ УДИЦКИ,
службеник, разрешава се дужности члана
Управног одбора Народног музеја Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-30/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
27
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Народног музеја у Зрењанину
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92,
1/98 и 9/09) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
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I
МАЈА ЋУРЧИН, наставник музичке
културе, именује се за члана Управног одбора
Народног музеја Зрењанин.

19. фебруар 2010. год.

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-32/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

II
29
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-31/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
28
На основу члана 55.Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН
I
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин:
- ЉУБА ВИШЊИЋ, геодетски техничар,
представник локалне самоуправе,
- МЕРИМА ЛАПАДАТ ЧИВИЋ, педагог,
представник васпитно-образовног већа, на
лични захтев,
- МАЈА ШУЈИЦА, стручни сарадник за
физичко васпитање, представник васпитнообразовног већа, на лични захтев,
- ВОЈИСЛАВ МАТИЋ, магистар спортских
наука, представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Предшколске установе
Зрењанин именују се:
-СЕКЕ АРПАД, геометар, као представник
локалне самоуправе,
-ЗЛАТИНКА ТОРБИЦА, васпитач, представник васпитно-образовног већа,
-ВЕСНА
ЈОЗО,
васпитач,
представник
васпитно-образовног већа,
- ОЛГИЦА РАКИЋ, представник родитеља.
II
Мандат Секе Арпаду, Златинки Торбица,
Весни Јозо и Олгици Ракић траје до истека
мандата Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин, који је именован 26.02.2009. године,
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 0628-56/09-I-10-01
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 3/09).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-33/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

19. фебруар 2010. год.

Број 1

30
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о оснивању
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 6/95, 1/98 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/09), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКАЗРЕЊАНИН
I
МАРИНА МАРТИНОВ, економиста,
разрешава се дужности члана Управног одбора
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка –
Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-34/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
31
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о оснивању
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 6/95, 1/98 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/09), Скупштина града
Зрењанина,
на
седници
одржаној
19.02.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКАЗРЕЊАНИН
I
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ГОРАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. правник,
именује се за члана Управног одбора Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-35/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
32
На основу члана 11. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/2000 –
Пречишћен текст, 7/2000 и 13/2006), члана 39.
Статута Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
и члана 31. став 1. тачка 9. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ''
ЗРЕЊАНИН
I
ДАНИЦА
ВУЛИН,
дипл.
инг.
архитектуре, представник запослених, разрешава
се дужности члана Надзорног одбора ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-36/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
33
На основу члана 11. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/2000 –
Пречишћен текст, 7/2000 и 13/2006), члана 39.
Статута Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
и члана 31. став 1. тачка 9. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ''
ЗРЕЊАНИН
I
ДОБРИНА МИШКОВИЋ, правник,
представник запослених, именује се за
члана
Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-37/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
34
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 9. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН

19. фебруар 2010. год.

I
ИГОР КОВАЧИЋ, машински техничар,
разрешава се дужности председника Надзорног
одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-38/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
35
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 9. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАДМИЛА СТРЕХАК, геометар, именује
се за председника Надзорног одбора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-39/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

19. фебруар 2010. год.

Број 1
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36
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанин, број 21/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН

- ЛАСЛО
родитеља
- ЈАСНА
родитеља.

лекар,

представник

трговац,

представник

ШТАЈЕР,
ЕРЦЕГ,
II

Мандат Ласлу Штајеру и Јасни Ерцег
траје до истека мандата Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине
општине Зрењанин, број: 06-36-61/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III

I
Разрешавају
се
дужности
члана
Школског одбора
Медицинске школе
Зрењанин:
- СВЕТЛАНА ДЕТКИ, лекар, представник
родитеља
- МИРА МИЛОШЕВ, медицинска сестра,
представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-40/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
37
На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
У Школски одбор Медицинске школе
Зрењанин именују се:

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-41/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
38
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН
I
БИЉАНА ГЛИГИЋ, дипл. ецц., разрешава се дужности члана Школског одбора
Економско-трговинске школе ''Јован Трајковић''
Зрењанин као представник локалне заједнице, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Страна 40

Број 1

Службеи лист града Зрењанина

ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-42/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
39
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН
I
САЊА КОСТИЋ, туризмолог, именује
се за члана
Школског одбора Економскотрговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин,
као представник локалне заједнице.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-43/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
40
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 19.02.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ'' ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ЗРЕЊАНИН

19. фебруар 2010. год.
I

ПРЕДРАГ
СТАНКОВ,
професор,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' за
основно и средње образовање и васпитање
Зрењанин, као представник локалне заједнице,
на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-44/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
41
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 19.02.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ'' ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ЗРЕЊАНИН
I
БРАНИСЛАВ ПЛЕЋАШ, дипл. инг.
производног менаџмента, именује се за члана
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф
Маринковић'' за основно и средње образовање и
васпитање Зрењанин, као представник локалне
самоуправе.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-11-45/10-I
Дана: 19.02.2010. године
ЗРЕЊАНИН

19. фебруар 2010. год.

Број 1
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
42
На основу члана 45. став 1. тачка 12. и
члана 108. став 2. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 21/08),
Градоначелник
града
Зрењанина,
дана
26.01.2010. године, донео је следеће

Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин,
критеријуми и поступак расподеле средстава за
програмске активности и пројекте друштвених
организација, савеза и удружења грађана (у
даљем тексту: корисници средстава).
Члан 2.

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
ИЗРАДЕ ГЕОГРАФСКОГ
ИНФОРМАЦОНОГ СИСТЕМА (ГИС-а)
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Право на расподелу средстава из члана 1.
овог Правилника, имају друштвене организације,
савези и удружења грађана који су регистровани,
односно имају седиште или огранак на
територији града Зрењанина и делују на том
подручју као градске, међуградске или
републичке организације, савези или удружење.

I

Члан 3.

У Решењу о образовању Радне групе за
организацију
израде
Географског
информационог
система
(ГИС-а)
града
Зрењанина које је донео Градоначелник града
Зрењанина дана 10.11.2009. године под бр. 02264/09-II-10-01 у тачки I као члан Радне групе
под редним бројем 15. именује се:
Милован Миловановић – представник Телеком
Србија – Дирекција за технику - Извршна
јединица Зрењанин.

Висина
средстава
за
програмске
активности и пројекте корисника средстава
утврђује се Одлуком о буџету града Зрењанина и
финансијским плановима за извршавање буџета
за текућу годину.
Члан 4.

II

Члан 5.

Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 016-5/10-II
Дана: 26.01.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов,с.р.
43
На основу чл. 45. и 108. став 2. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Градоначелник града
Зрењанина, дана 19.02.2010. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И
ПРОЈЕКТЕ ДРУШТВЕНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕЗА И
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Средства за програмске активности и
пројекте корисницима средстава распоређују се
на основу решења Градоначелника.

Средства за програмске активности и
пројекте могу се распоредити корисницима
средстава за:
- социјално-хуманитарне активности,
- помоћ за организовање рада са децом и
омладином,
- заштиту бораца, ратних војних и цивилних
инвалида рата,
- заштиту и помоћ особама са инвалидитетом,
- организовање културних манифестација од
значаја за град Зрењанин,
- суфинансирање програмских активности и
пројеката одобрених од донатора, фондова,
министарстава и Аутономне Покрајине
Војводине,
- остале активности које су утврђене у
програмским активностима и пројектима
корисника средстава.
Члан 6.
Средства за програмске активности и
пројекте корисницима средстава распоређују се
путем Конкурса за расподелу средстава за
програмске активности и пројекте друштвених
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организација, савеза и удружења грађана (у
даљем тексту: Конкурс).
У Конкурсу се утврђује висина средстава
која ће се распоредити за програмске
активности и пројекте.
Конкурс
се
објављује
у
листу
''Зрењанин'', а рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања Конкурса.
Члан 7.
Конкурс се расписује након усвајања
буџета града Зрењанина за текућу годину.
Конкурс расписује Градоначелник
а
поступак спровођења Конкурса
спроводи
Комисија.
Комисију из предходног става именује
Градоначелник посебним решењем.
Комисија има председника Комисије и
шест чланова.
Члан 8.
Пријава на Конкурс врши се на
апликационом листу који садржи:
- назив подносиоца програмске активности и
пројекта,
- адресу подносиоца програмске активности и
пројекта,
- доказ
о
регистрацији
друштвене
организације, савеза односно удружења
грађана,
- име и презиме контакт особе подносиоца
програмске активности и пројекта,
- опис програмске активности и пројекта са
потребним
средствима
за
њихову
реализацију,
- време потребно за реализацију програмске
активности и пројекта,
- структуру извора финансирања програмске
активности и пројекта,
- извештај о утрошку средстава добијених из
буџета града за реализацију претходних
програмских активности и пројекaта.
Члан 9.
Комисија, у року од 15 дана од дана
протека рока за подношење пријава на Конкурс,
доставља Градоначелнику предлог решења о
расподели средстава за програмске активности и
пројекте друштвених организација, савеза и
удружења грађана.
Члан 10.
Комисија доноси предлог решења из
члана 9. овог Правилника, на основу следећих
критеријума:

-

-
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усклађености програмске активности и
пројекта са захтевима из Конкурса,
остварених резултата рада подносиоца
програмске активности и пројекта за
претходне године (највише за три претходне
године),
друштвеног
значај
рада
друштвене
организације, савеза односно удружења
грађана за град Зрењанин.
Члан 11.

Градоначелник
једанпут
годишње
подноси извештај Скупштини града Зрењанина о
расподели и утрошку средстава за програмске
активности и пројекте корисника средстава.
Члан 12.
Корисник средстава, у року од 30 дана од
дана реализације програмске активности и
пројекта, дужан је да поднесе Градоначелнику
извештај о утрошку добијених средстава.
Корисник средстава који не поднесе
извештај из става 1. овог члана не може да
учествује на наредном Конкурсу.
Члан 13.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља надлежна
организациона јединица Градске управе града
Зрењанина-Одељење за послове друштвених
делатности.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о расподели
средстава за програмске активности и пројекте
друштвених организација, савеза и удружења
грађана број: 110-3/05-II-06-01 од 01.04.2005.
године (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 6/2005).
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 110-5/10-II
Дана: 19.02.2010. године
Зрењанин
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов,с.р.
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