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На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08 и 9/10) и члана 31. став 1.
тачка 7. и члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 08.12.2010. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2011. ДО
29.02.2016. ГОДИНЕ

8. ДЕЦЕМБАР 2010.

БРОЈ: 20

- асфалтирање улица;
- поправка и одржавање уличне расвете;
- финансирање активности друштава, удружења
и институција;
- озелењавање улица, пошумљавање и уређење
парковских и слободних површина;
- одржавање и уређење оба гробља;
- одржавање ДВД-а, свлачионице и Дома
културе;
- за неговање традиција и обичаја и прославе
дана месне заједнице;
- бетонирање плаже;
- редовно одржавање основних средстава месне
заједнице, редовну делатност и расходе месне
заједнице, финансирање материјалних трошкова
и зараде радника;
- изградња амбуланте.
Члан 5.

Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом, у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 25.000.000,00 динара
(словима: двадесетпетмилиона 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 и њихова реализација.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
Пројектовање
и
изградња
фекалне
канализације,

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зарадеплате запослених, приход од пољопривреде и
шумарства, приходи од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 7.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на дохотак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства 10%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
1%
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
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Месне заједнице ''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин.
Обавезе
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која је
законом изузета од опорезивања.
Члан 9.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 10.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
Члан 11.
Савет Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин дужан је да најмање
једном годишње информише грађане о
остварењу годишњег плана о наменском
утрошку средстава самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о
наменском
трошењу средстава самодоприноса.

8. децембар 2010. год.
Члан 15.

Овај Предлог Одлуке објавиће се у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-3/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 66. став 5. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и
9/10) и члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став
5. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 08.12.2010.
године, доноси

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.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016.
ГОДИНЕ

Члан 13.
Члан 1.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
ће својом одлуком прекинути даљу наплату и о
томе известити уплатиоце и са њима сачинити
споразум о враћању средстава која су уплаћена
изнад износа који је утврђен овом Одлуком.
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.

Поводом иницијативе Савета Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
на седници одржаној 29.10.2010. године уз
претходно изјашњавање Збора грађана Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин,
расписује се референдум на територији Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
на којем ће се грађани изјаснити о иницијативи
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани
изјашњавати о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији Месне

8. децембар 2010. год.
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заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године?''
На питање из претходног става грађани
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра
се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године, одржаће се 15. и 16.01.2011.
године као и 22. и 23.01.2011. године. Гласачка
места ће бити отворена наведених дана од 07,00
до 20,00 часова.
Гласачка места ће решењем утврдити
Комисија за спровођење референдума у Месној
заједници ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин.
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
вршиће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статута
града Зрењанина.
Члан 6.
Скупштина града Зрењанина ће Решењем
именовати Комисију која ће спровести
референдум.
Члан 7.
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На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08 и 9/10) и члана 31. став 1.
тачка 7. и члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 08.12.2010. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК ЗА ПЕРИОД
ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек за
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом, у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 275.000.000 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.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-4/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Самодопринос се уводи за следеће
намене:
- Завршетак изградње фекалне канализације
- Реконструкцију путне мреже
- Завршетак изградње православног храма
- Изградњу капеле и уређење гробља
- Реконструкцију сале ватрогасног дома
- Санацију и реновирање дома културе
- Изградњу бициклистичке стазе до Зрењанина
- Изградњу дечијег вртића
- Изградњу отвореног базена
- Систематско пошумљавање и екологију
- Финансирање организације спорта, удружења
грађана и културе
- Завршетак сале за борилачке спортове
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- Одржавање уличне расвете
- Уређење платоа за измештање трафика и
пијаце
- За финансирање плата запослених у МЗ и
опремање месне заједнице
- Реконструкцију електро мреже
- Реконструкцију отворене кишне канализације
- Санацију дивљих депонија
Реконструкцију
водоводне
мреже
и
побољшање квалитета воде
- Дотација и помоћ у набавци опреме за
друштвене
објекте,
школу,
забавиште,
здравствену станицу
- Помоћ за новорођенчад
- Уређење простора за отварање апотеке
- Обележавање црквене славе и славе села
Проширење
и
одржавање
постојеће
инфраструктуре

8. децембар 2010. год.
Члан 9.

Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Клек'' Клек, као и грађани који
немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Клек'' Клек, ако на том подручју
имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.
Обавезе
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.

Члан 5.

Члан 11.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Клек'' Клек, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Клек'' Клек, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.

Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.

Члан 6.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју Месне заједнице ''Клек'' Клек у складу
са Статутом града Зрењанина, доноси
Скупштина града Зрењанина.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.

Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Клек'' Клек
дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу
сталне контроле о
наменском
трошењу средстава самодоприноса.
Члан 13.
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 8.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађaна у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства 10%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
3%

Члан 14.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне
заједнице ''Клек'' Клек ће својом одлуком
прекинути даљу наплату и о томе известити
уплатиоце и са њима сачинити споразум о
враћању средстава која су уплаћена изнад износа
који је утврђен овом Одлуком.
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Члан 15.

Члан 2.

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.

На референдуму ће се грађани
изјашњавати о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији МЗ
''Клек'' Клек за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године?''
На питање из претходног става грађани
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''.

Члан 16.
Члан 3.
Овај Предлог Одлуке објавиће се у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-5/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 66. став 5. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и
9/10) и члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став
5. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 08.12.2010.
године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета МЗ ''Клек''
Клек на седници одржаној 26.10.2010. године уз
претходно изјашњавање Збора грађана Месне
заједнице ''Клек'' Клек, расписује се референдум
на територији МЗ ''Клек'' Клек на којем ће се
грађани изјаснити о иницијативи за увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Клек'' Клек.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра
се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек за
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године,
одржаће се 15. и 16.01.2011. као и 22. и
23.01.2011. године. Гласачка места ће бити
отворена наведених дана од 07,00 до 20,00
часова. Гласачка места ће бити у ОШ ''Јован
Дучић'' (бирачко место број 12) и Дом Културе
(бирачко место број 11).
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
вршиће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статута
града Зрењанина.
Члан 6.
Скупштина града Зрењанина ће Решењем
именовати Комисију која ће спровести
референдум.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

Страна 364

Број 20

Службени лист града Зрењанина

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-6/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08 и 9/10) и члана 31. став 1.
тачка 7. и члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 08.12.2010. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД
ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом, у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у нoвцу, у
укупном износу од 9.700.000,00 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.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
Одржавање,
поправка
и
изградња
инфраструктуре
3.500.000,00 дин.
- Одржавање објеката јавног коришћења и
имовине МЗ
1.000.000,00 дин.
- Одржавање јавне расвете
300.000,00 дин.
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- Одржавање и уређење јавних зелених
површине
1.500.000,00 дин.
- Финансирање материјалних трошкова МЗ и
зараде запослених
2.000.000,00 дин.
- Финансирање редовних делатности спортских
друштава и удружења
500.000,00 дин.
- Финансирање културно-забавних активности
500.000,00 дин.
- Одржавање канализационе и водоводне мреже
400.000,00 дин.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Златица'' Лазарево, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Златица'' Лазарево, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.
Члан 6.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју Месне заједнице ''Златица'' Лазарево у
складу са Статутом града Зрењанина, доноси
Скупштина града Зрењанина.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приход од самосталних делатности
на које се плаћа порез на доходак грађана.
Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим
стопама:
- на нето зараде запослених
3%
- на приходе од самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана
3%
- на приход од пољопривреде и шумарства 7%
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном
уплаћивању самодоприноса
2%
Члан 9.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево, као и
грађани који немају пребивалиште на подручју
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево, ако на том
подручју имају непокретну имовину, а

8. децембар 2010. год.

Број 20

Службени лист града Зрењанина

средствима самодоприноса се побољшавају
услови за коришћење те имовине.
Обавезе
плаћања
самодоприноса
ослобођена су примања и имовина која су
законом изузета од опорезивања.

Страна 365
Члан 16.

Овај Предлог Одлуке објавиће се у
''Службеном листу града Зрењанина''.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-7/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 66. став 5. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и
9/10) и члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став
5. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 08.12.2010.
године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ

Члан 14.

Члан 1.

У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево ће својом одлуком
прекинути даљу наплату и о томе известити
уплатиоце и са њима сачинити споразум о
враћању средстава која су уплаћена изнад износа
који је утврђен овом Одлуком.

Поводом иницијативе Савета Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево на седници
одржаној 07.11.2010. године уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
''Златица'' Лазарево, расписује се Референдум на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
на којем ће се грађани изјаснити о иницијативи
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево.

Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са законом.
Члан 11.
Средства самодоприноса су
приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број 840-711181843-57.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Златица''
Лазарево дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о
наменском
трошењу средстава самодоприноса.
Члан 13.

Члан 15.
Члан 2.
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.

На референдуму ће се грађани
изјашњавати о следећем питању:
'' Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево за период од
01.03.2011. до 29.02.2016. године''?
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На питање из претходног става грађани
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, као и грађани који немају
пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а средствима
се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра
се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године,
одржаће се 15. и 16.01.2011. године. Гласачка
места ће бити отворена наведених дана од 07,00
до 20,00 часова.
Гласачка места ће решењем утврдити
Комисија за спровођење референдума у Месној
заједници ''Златица'' Лазарево.
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
вршиће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статута
града Зрењанина.
Члан 6.
Скупштина града Зрењанина ће Решењем
именовати Комисију која ће спровести
референдум.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-8/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 59. став 1. у вези са
чланом 66. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС '', број 129/07), члана 31.
став 1. тачка 20. и члана 108. став 1. Статута
града Зрењанина, (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
08.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 24/08, 32/08, 6/09, 14/09 и 18/10), члан 19.
мења се и гласи:
''Члан 19.
Одељење за послове урбанизма обавља
послове који се односе на урбанизам и
просторно планирање, грађевинске послове,
комуналне послове, нормативне и стручне
послове на припреми и изради просторних и
урбанистичких планова, предлагању одлука и
доношењу истих, спровођења стручне контроле
и јавног увида у поступку доношења ових
планских докумената у складу са законом и
актима града Зрењанина.
Одељење учествује у спровођењу јавног
увида у стратешке процене утицаја планова на
животну средину, обавља послове спровођења
поступка потврђивања пројеката парцелације,
препарцелације,
односно
урбанистичких
пројеката као и издавање услова за исправке
граница суседних парцела. Спроводи поступак
легализације
бесправно
изграђених
и
реконструисаних објеката, издаје информације о
локацији и локацијске дозволе, грађевинске
дозволе и привремене грађевинске дозволе, као и
решења о уклањању објеката. Израђује решења о
одобрењу извођења радова на изградњи
помоћних објеката, на изградњи посебних врста
објеката (за које се не издаје грађевинска
дозвола), на инвестиционом одржавању објеката,
на адаптацији и санацији објеката, на уклањању
препрека за особе са инвалидитетом, на промени
намене објеката са или без извођења радова.
Одељење обезбеђује технички преглед
објеката за које грађевинску дозволу издаје ово
Одељење, издаје одобрења за употребу објеката,
уређује јавне површине путем одговарајућих
планских докумената (предлаже мере за уређење
и одржавање зелених површина и других
комуналних објеката), припрема и израђује
планска документа за постављање привремених
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објеката на површинама јавне намене и на
основу тога издаје одобрење за постављање
истих и сличних објеката на површинама јавне
намене, као и одобрења за заузимање и
раскопавање површина јавних намена у складу
са актима града Зрењанина.
Одељење обавља послове израде
предлога одлука и других аката за потребе
Скупштине града и Градског већа у погледу
нормативног регулисања односа у области
урбанизма и уређења комуналних делатности.
Одељење врши послове који се односе
на: режим, техничко регулисање и организацију
саобраћаја, дефинисање саобраћајно-техничких
услова за планске документе и издавање потврда
о усклађености пројеката са планским
документима, прати рад и анализира обављање
јавног линијског превоза и превоза у линијској
пловидби, као и рад субјеката којима је поверена
делатност јавног линијског превоза, уређивања и
обезбеђивања посебних услова и организације
ауто-такси превоза путника, уређивања и
обезбеђивања посебних услова за постављање
рекламних паноа и других објеката у путном
појасу у складу са законским прописима и
прописима града и вођења одговарајућих
евиденција у том смислу, као и учествовање у
поступцима јавне набавке у области саобраћаја.
Одељење обавља послове на изради
Енергетског биланса града, предлаже енергетски
план развоја града и мере за енергетску
ефикасност, прикупља податке за припрему и
израду анализа и извештаја о стању у области
коришћења и управљања дистрибутивним
системима у области енергетике, спроводи мере
у циљу изналажења најрационалнијих решења у
погледу енергетске ефикасности, предлаже
увођење мониторинга у циљу додатних уштеда и
смањења трошкова одржавања система у
области енергетике и прати рад наведених
система. Обавља послове израде стручних аката
и припрема аналитички материјал за доношење
тарифних система за обрачун топлотне енергије
за тарифне купце као и тарифних система за
топлотну енергију. Врши обраду елемената за
израду критеријума и мерила за одређене висине
накнаде која се плаћа за издавање лиценци и
управљања дистрибутивним системом за
топлотну енергију. Предлаже услове за стицање
испуњености статуса повлашћеног произвођача
топлотне енергије и води одговарајуће регистре
о издатим лиценцама.
Одељење обавља и друге послове у
складу са законом, актима града и другим
прописима.''
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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: 06-130-9/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
275
На основу члана 4. Закона о социјалном
становању (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
08.12.2010.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1.УСВАЈА СЕ
града Зрењанина.

Стамбена стратегија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-10/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
276
На основу члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег значаја (''Службени гласник РС'', бр.
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 ), члана 4. став 1.
тачка 6., члана 13. став 3. и члана 15. Закона о
социјалном становању (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 08.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР'' ЗРЕЊАНИН
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/00-пречишћен
текст, 5/00,7/00, 5/06 и 3/08 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08 и Решење
Скупштине града Зрењанина број 06-137-4/09I10-01 од 30.10.2009. године о промени назива
фирме), члан 1. мења се и гласи:
''Јавно предузеће ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин оснива се ради остваривања
циљева и обављања делатности од општег и
јавног интереса у стамбеној области утврђених
Законом о социјалном становању и управљању и
одржавању стамбених зграда, станова и
пословних просторија у државној (јавној)
својини корисника града Зрењанина''.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
''Пословно име под којом ће обављати
делатност градска стамбена агенција је: Јавно
предузеће
''Градска
стамбена
агенција''
Зрењанин.
Скраћено пословно име Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин је : ЈП
ГСА Зрењанин.
Седиште
Јавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин је Зрењанин
Гимназијска број 7''.
Члан 3.
У члан 3. у ставу 1. пре прве алинеје
Одлуке, додају се пет нових алинеја које гласе:
''- управљање пројектима изградње станова за
социјално становање за издавање у закуп на
одређено време без могућности откупа;
- управљање пројектима изградње станова за
социјално становање за продају под
непрофитним условима и продаја тих
станова;
- припрема програма и других аката за
реализацију
послова
наведеним
у
претходним алинејама и спроводи њихову
реализацију;
- управља у вези станова за социјално
становање
(наплату закупнине за
коришћење стана, отплату кредита и др.);
- предлаже и развија нове програме
финансирања социјалног становања и
партнерски однос између јавног и приватног
сектора;
Алинеје 1., 2., 3., 4. и 5. постају алинеје
6.,7.,8.,9. и 10.

8. децембар 2010. год.
Члан 4.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
''Средства за рад обезбеђују се из:
1. Буџета оснивача намењених за реализцију
програма социјалног становања, од прихода
од закупа станова из програма социјалног
становања и закупа станова у државној
својини које користи јединица локалне
самоуправе;
2. Трансфера од других нивоа власти;
3. Рата кредита и ануитета од откупљених
станова;
4. Примања од задужења према међународним
институцијама за финансирање социјалног
становања;
5. Средства од камата;
6. Сопствена средства;
7. Приходи од продаје нефинансијске имовине;
8. Прихода од извршених услуга;
9. Накнаде за вршење стручних послова за
потребе оснивача и трећих лица;
10. Других средстава у складу са законом''.
Члан 5.
После члана 4. Одлуке додаје се нови
члан 4а. који гласи:
''Градска стамбена агенција остварује
приход обављањем своје делатности продајом
услуга на тржишту и на непрофитној основи, од
накнаде за обављање стручних послова на
реализацији програма социјалног становања за
потребе оснивача и трећих лица.
Вишак прихода над расходима преноси
се за реализацију програма социјалне стамбене
изградње''.
Члан 6.
После члана 6. Одлуке додаје се нови
члан 6а. Који гласи:
''На седнице Управног и Надзорног
одбора на којима се разматрају тачке дневог
реда које се тичу послова наведених у члану 3.
ове Одлуке, обавезно се позивају ради
укључивања у рад ових органа и заступници
репрезентативних синдиката са нивоа локалне
самоуправе''.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Јавно предузеће ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин донеће Статут у складу са
законом и овом Одлуком којим ће ближе
уредити организацију, права и обавезе према
оснивачу у року од 30 дана од дана доношења
ове Одлуке.
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Члан 8.

Члан 4.

Јавно предузеће ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин је правни следбеник Јавног
стамбеног прдузећа ''Зрењанин'' Зрењанин,
односно Јавног предузећа ''Пословни простор''
Зрењанин.
Члан 9.

У члану 4. став 1. реч «општине»
замењује се са речи «града».

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а примењиваће се од 01.01.2011.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-11/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
277
На основу члана 2. Закона о
комуналним делатностима ( ''Службени гласник
РС'' број 16/97 и 42/98), члана 7. и 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају (''Службени
гласник РС'' број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и
62/06) и члана 31. тачка 6. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 08.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника на
територији општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'' број 10/03, 13/03, 8/05, 9/05,
11/05, 14/05 и 19/06) у члану 1. речи «општине
Зрењанин» замењују се речима «града
Зрењанина».
Члан 2.
У члану 2. брише се тачка 3.

Члан 5.
У члану 6. став 1. тачка 1. реч «града»
замењује се речима «насељеног места
Зрењанин», а у тачки 2. реч «општине» замењује
се речју «града».
У члану 6. став 4. речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градоначелник града Зрењанина».
У члану 6. став 5. речи «стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанини» замењују се речима
«Градаске управе града Зрењанина»
Члан 6.
У члану 8. став 3. бришу се речи
«Одељења за послове урбанизма,стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанин».
Члан 7.
У члану 9. став 2. и 4. речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градоначелник града Зрењанина».
Члан 8.
У члану 10. став 4. речи «стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанини» замењују се речима
«Градаске управе града Зрењанина».
Члан 9.
У члану 11. став 1. речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градоначелник града Зрењанина».
Члан 10.
У члану 16. став 1. речи «стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанини» замењују се речима
«Градаске управе града Зрењанина», а речи
«Председник општине Зрењанин» замењују се
речима «Градоначелник града Зрењанина».

Члан 3.
Члан 11.
У члану 3. бришу се речи «осим ауто-такси
превоза», а речи «општине Зрењанин» замењују
се речима «града Зрењанина.

У члану 17. речи «стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине општине
Зрењанини» замењују се речима «Градаске
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управе града Зрењанина», а речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градско веће града Зрењанина».

8. децембар 2010. год.
Члан 19.

Поглавље «II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ТАКСИ ПРЕВОЗА» чланови 52.- 69. се бришу.

Члан 12.
Члан 20.
У члану 18. став 1. речи «стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанини» замењују се речима
«Градаске управе града Зрењанина».
У члану 18. став 3. речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градоначелник града Зрењанина».
Члан 13.
У члану 19. речи «стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине општине
Зрењанини» замењују се речима «Градаске
управе града Зрењанина».
Члан 14.
У члану 21. став 1. и 2. речи «стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанини» замењују се речима
«Градаске управе града Зрењанина».
Члан 15.
У члану 22. став 1. и 2. речи «стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанини» замењују се речима
«Градаске управе града Зрењанина».
У члану 22. став 3. реч «Општинском»
замењује се са речи «Градском».
Члан 16.
У члану 26. став 2. речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градоначелник града Зрењанина», а речи
«стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине општине Зрењанини» бришу
се.
У истом члану став 3. речи «Председник
општине Зрењанин» замењују се речима
«Градоначелник града Зрењанина».
Члан 17.
У члану 40. речи «Председник општине
Зрењанин» замењују се речима «Градско веће
града Зрењанина».
Члан 18.
Поглавље «X АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА» члан 50, 51, 51а се бришу.

Члан 70. који постаје члан 50 мења се и
гласи:
«Члан 50.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Одељење за послове урбанизма.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке и других аката донетих на основу ове
одлуке врши Одељење инспекције и Комунална
полиција.
Превозник је дужан да инспектору
омогући несметано вршење послова, стави на
увид потребна документа и у року који одреди
инспектор достави потребне податке и поступи
по налогу инспектора.»
Члан 21.
У члану 71, који постаје члан 51, алинеја 9
се брише.
Члан 22.
У члану 72, који постаје члан 52, алинеје 3.
и 4. се бришу, а досадашња алинеја 5. постаје
алинеја 3.
Члан 23.
У члану 72а, који постаје члан 53, став 2.
се брише.
У истом члану досадашњи став 3. који
постаје став 2. мења се и гласи:
«Чување и поступање са привремено
одузетим возилом у смислу става 1, овог члана
врши се у складу са актом оначину одузимања и
поступања са одузетим возилима који прописује
министар надлежан за послове саобраћаја.»
Члан 24.
У члану 73, који постаје члан 54, у ставу 1.
износ «10.000,00» мења се износом «50.000,00»,
а износ «100.000,00» мења се износом
«1.000.000,00».
У истом члану у ставу 1. тачка 5.
«Извршног одбора Скупштине општине»
замењују се решима «градског већа града
Зренанина».
У истом члану у ставу 2. износ «500,00»
мења се износом «2.500,00», а износ «5.000,00»
мења се износом «75.000,00».
У истом члану у ставу 3. и 4. износ
«1.000,00» мењaју се износ «2.500,00», а износ
«5.000,00» мења се износом «75.000,00».

8. децембар 2010. год.

Број 20

Службени лист града Зрењанина

Члан 25.
У члану 74, који постаје члан 55, у ставу 1.
износ «10.000,00» мења се износом «50.000,00»,
а износ «100.000,00» мења се износом
«1.000.000,00».
У истом члану у ставу 2. износ «500,00»
мења се износом «2.500,00», а износ «5.000,00»
мења се износом «75.000,00».
Члан 26.
Члан 75, који постаје члан 56, мења се и
гласи
«Члан 56.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до
75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако не поступи у складу са 43,44. и 45. став
1. ове Одлуке.»
Члан 27.
Чланови 76, 77,78,78а,79,80,81,82 и 83. се
бришу.
Члан 28.
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услови за обављање ауто-такси превоза путника
на територији града Зрењанина ( у даљем тексту:
такси-превоз ) .
Члан 2.
Градоначелник у складу са Законом и
саобраћајно-техничким
условима
доноси
годишњи програм којим се дефинише
општимално организовање такси – превоза у
текућој за наредну годину, на предлог Одељења
за послове урбанизма Градске управе града
Зрењанина ( у даљем тексту: Одељење за
послове урбанизма ) и Одељење за локални
економски и рурални развој и инвестиције
Градске управе града Зрењанина (у даљем
тексту: Одељење за ЛЕР).
Саобраћајно-технички услови из става 1.
овог члана дефинишу се у текућој за наредну
годину, а на основу карактеристика превозних
захтева које одређује ЈП ''Дирекција за изградњу
и уређење града Зрењанина'' Зрењанин ( у даљем
тексту: Дирекција ) на основу просторних
могућности и расподеле такси – стајалишта.
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: 06-130-12/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
278
На основу члана 7. и 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају ( ''Службени
гласник РС'' број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и
62/06 ) и члана 31. тачка 6. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 08.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује, у
складу са законом, организација, начин и ближи

Такси – превоз може да обавља
предузетник, привредно друштво, односно друго
правно лице регистровано за обављање ове
делатности, који испуњавају услове прописане
Законом и овом Одлуком (у даљем тексту:
Превозник).
Члан 4.
Такси – возач је физичко лице које
обавља такси – превоз као предузетник или као
запослени у привредном друштву, односно
другом правном лицу, у складу са Законом и
овом Одлуком (у даљем тексту: Такси – возач).
Члан 5.
Превозник може да почње са радом,
односно да обавља такси – превоз, када поред
законом утврђених услова, испуни и услове
утврђене овом Одлуком.
1. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ –
ПРЕВОЗА
А) Предузетник
Члан 6.
За
обављање
такси
–
превоза
предузетник, поред услова прописаним законом,
мора да испуњава и следеће услове:
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1. да има возачку дозволу ''Б'' категорије
најмање 3 године;
2. да има најмање III степен стручне спреме;
3. да има лекарско уверење о способности за
возача за управљање возилом којим се
обавља такси – превоз, које није старије од
годину дана;
4. да је власник такси – возила којим се обавља
такси – превоз путника (у даљем тексту:
такси – возило), односно да поседује ваљан
правни акт којим се утврђује право
коришћења такси – возило (уговор о
лизингу, уговор о закупу, уговор о пословној
сарадњи или други правни акт);
5. да има положен испит о познавању прописа
које регулишу таксе – превоз и о познавању
града Зрењанина, што се доказује уверењем
о положеном испиту;
6. да му није изречена мера забране управљања
моторним возилом ''Б'' категорије, што се
доказује уверењем које није старије од 6
месеци;
7. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање делатности превоза
путника у друмском саобраћају, односно да
му правоснажним решењем о прекршају није
иречена заштитна мера забране обављања
делатности превоза путника у друмском
саобраћају, док трају правне последице
осуде, односно мере, што се доказује
уверењем које није старије од шест месеци;
8. да је извршио преглед такси – возила код
надлежног инспектора, што се доказује
актом надлежног инспектора о испуњености
услова прописаних законом и чланом 10.
став 1, 2 и 3. ове Одлуке;
Предузетник може да обавља такси –
превоз само са једним такси – возилом за које му
је одређен евиденциони број и за које је издата
такси – легитимација и исто не може уступати
другим превозницима.
Члан 7.
Испит из члана 6. став 1. тачка 5. ове
Одлуке полаже се по програму за полагање
испита из области познавања прописа који
регулишу такси – превоз и области познавања
града Зрењанина.
Програм из става 1. овог члана доноси
Градоначелник на предлог надлежног органа за
послове саобраћаја.
Градоначелник
образује
испитну
комисију и именује њене чланове.
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Б) Привредно друштво, односно друго правно
лице
Члан 8.
За обављање такси – превоза, привредно
друштво,
односно
друго
правно
лице
регистровано за обављање ове делатности, поред
услова прописаним законом, мора да испуњава и
услове из члана 6. став 1. тачка 4, 7. и 8.ове
Одлуке.
Предозник из става 1. овог члана
одговоран је да се такси возач у прописаном
року подвргне редовном здравственом прегледу
и да води евиденцију о том прегледима.
В) Такси – возач
Члан 9.
Такси – возач мора да испуњава услове
прописане чланом 6. став 1. тачка 1, 2, 3, 5, 6. и
7. ове одлуке.
Поред услове из става 1. овог члана,
такси – возач мора да има закључен уговор о
раду са превозником и пријаву на обавезно
социјално осигурање (образац М-1).
Привредно друштво, односно друго
правно лице не може уступити такси – возило за
које је издат евиденциони број иза које су издате
такси – легитимације другим превозницима.
Г) Такси – возило
Члан 10.
Такси – возило којим се обавља такси –
превоз поред услова прописаним законом мора
да испуњава и следеће услове:
1. да има уграђен исправан пломбиран,
баждарен и опремљен са инсталацијама
таксиметар, што се доказује исправом
издатом од стране овлашћене организације,
који мора бити постављен тако да износ на
таксиметру буде путнику видљив и да се
његовим укључењем, светло на такси –
табли из тачке 9. овог става искључује;
2. да има исправан суви против пожарни
апарат са важећим роком употребе, на
приступачном месту;
3. да има исправно грејање, вентилацију и
унутрашње осветљење;
4. да има блок рачун у којем је сваки лист
оверен печатом;
5. да је чисто, уредно обојено и без
унутрашњих и спољашних оштећења
(естетски изглед);
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6. да је важећи ценовник услуга тако
постављен у такси – возилу да је видљив
путнику у такси – возилу;
7. да има на видном месту истакнуту
налешницу у складу са чланом 68. став 3. ове
одлуке, такси – легитимацију такси – возила
и такси – легитимацију такси – возача;
8. да од 01.03.2013. године такси – возило
испуњава услове у погледу границе издувне
емисије прописане најмање нормом «ЕУРО3»;
9. да на крову возила има видљиво истакнуту
такси – таблу опремљену уређајем за
осветљење и које садржи податке прописане
чланом 76 ове одлуке.
Образац ценовника из става 1. тачке 6.
овог члана израђује Одељење за ЛЕР уз
сагласност Градског већа.
Редован технички преглед такси – возило
врши се сваких шест месеци.
Члан 11.
Надлежни
инспектор
проверава
испуњеност услова за такси – возило прописаних
законом и чланом 10. ове одлуке о чему доноси
решење.
Испуњеност услова утврђених законом и
чланом 10. став 1, 2 и 5. и чланом 12. ове Одлуке
надлежни инспектор утврђује прегледом возила
и увидом у следећу докуменстацију: важећу
саобраћајну дозволу, потврду о стандарду
мотора и полису о осигурању путника и пртљага
од последица несрећног случаја у јавном
превозу.
О
донетим
решењима
надлежни
инспектор води евиденцију.
Превозник је дужан да једном годишње
изврши редован преглед такси – возила код
надлежног инспектора најкасније до истека
важења решења о испуњености услова за такси –
возило из става 1. овог члана.
Члан 12.
Превозник је дужан да приликом
регистрације такси – возила осигура путнике и
пртљаг од последица несрећног случаја у јавном
превозу.
2. ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТAКСИ –
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Члан 13.
Захтев за издавање евиденционог броја,
такси – легитимације такси – возила и такси –
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легитимација такси – возача превозник подноси
Одељење за ЛЕР.
Уз захтев из става 1. овог члана
превозник је дужан да приложи решење о
регистрацији у регистру привредних субјеката и
доказе о испуњености услова из члана 6, 8. став
1. и члана 10. став 1. ове Одлуке.
Уколико Одељење за ЛЕР на основу
доказа из став 2. овог члана утврди да су
испуњени услови за обављање такси – превоза
доноси решење о одређивању евиденционог
броја за такси – возило и издаје такси –
легитимацију такси – возила и такси –
легитимацију такси – возача.
За такси – возило којим се обавља такси
– превоз може се одредити само један
евиденциони број издати једна такси –
легитимација такси – возила из става 3. овог
члана.
О додељеним евиденционим бројевима и
издатим такси – легитимацијама Одељење за
ЛЕР води евиденцију.
Члан 14.
Обрасце такси – легитимација из члана
13. став 3. ове одлуке израђује Одељење за ЛЕР
уз сагласност Градског већа.
Такси – легитимација такси – возила
предузетника садржи следеће податке:
1. редни број регистра,
2. име, презиме предузетника и његов
јединствени матични број,
3. порески идентификациони број (ПИВ),
4. адресу седишта радње и пребивалишта
предузетника,
5. регистарску ознаку, марку и тип такси –
возила,
6. евиденциони број такси – возила,
7. датум издавања такси – легитимације,
8. заштитни број обрасца и
9. назив такси
- удружења, уколико је
предузетник његов члан.
Такси – легитимацију такси – возила
привредног друштва, односно другог правног
лица поред података из става 2. тачка 1, 3, 5, 6, 7
и 8. овог члана уноси се и његов назив и
седиште.
Члан 15.
Такси – легитимација такси – возача
садржи следеће податке:
1. редни број регистра,
2. фотографију возача,
3. име, презиме и јединствени матични број,
4. адресу пребивалишта,
5. датум издавања такси – легитимације и
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6. заштитни број обрасца.
Такси – легитимација такси – возача
запосленог код привредног друштва односно
другог правног лица поред података из става 1.
овог члана садржи и назив привредног друштва
односно другог правног лица код кога је такси –
возач запослен.
Члан 16.
Превозник је дужан да:
1. сваку промену података које садрже такси –
легитимације и друге исправе у смислу ове
одлуке писаним путем пријави Одељење за
ЛЕР у року од 8 дана од дана настале
промене,
2. сваку промену које се односи на такси –
возило писаним путем пријави Одељење за
ЛЕР у року од 8 дана од дана настале
промене,
3. у случају привременог односно трајног
престанка обављања делатности такси –
превоза писаним путем обавести Одељење за
ЛЕР у року од 8 дана од дана подношења
захтева регистру за привредне регистре и
врати такси – легитимације и налепницу.
3. ТАКСИ - СТАЈАЛИШТА
Члан 17.
Такси-стајалишта (у даљем тексту:
стајалишта) су површине јавне намене, одређене
за стајање такси-возила у току обављања таксипревоза.
Стајалишта из става 1. овог члана
одређују се Програмом из члана 2. став 1. ове
Одлуке, чији је саставни део саобраћајни
пројекат такси стајалишта који израђује
Дирекција уз сагласност надлежног органа за
послове саобраћаја.
Члан 18.
Стајалишта могу да буду стална,
привремена и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене
површине јавне намене за организовано
обављање такси-превоза, односно за укрцај и
искрцај путника и пријем позива из
диспечерског центра.
Привремена стајалишта су одређене
површине јавне намене које се користе до
привођења намени утврђеној урбанистичким
планом.
Повремена стајалишта су одређене
површине јавне намене које се користе за време
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одржавања сајмова, пијаца, већих спортских и
културних манифестација и значајних скупова.
На стајалишту се места за стајање таксивозила
обележавају
хоризонталном
сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на
крају стајалишта истом бојом уписује се ознака
"ТАXИ".
Стајалиште се обележава вертикалним
саобраћајним знаком: (ИИ-34) "забрањено
заустављање и паркирање" и допунском таблом:
"осим за ТАXИ возила" са одобрењем са
исписаним укупним бројем такси-места.
Члан 19.
О
постављању
вертикалне
и
хоризонталне саобраћајне сигнализације на
стајалиштима, одржавању постојеће саобраћајне
сигнализације и одржавању стајалишта у
зимским и летњим условима, стара се Дирекција.
Члан 20.
Стајалишта могу да користе само
превозници који имају одређен евиденциони
број и такси-легитимације из члана 13. став 3.
ове Одлуке и који имају решење за њихово
коришћење и такси - налепницу.
Решење из става 1. овог члана издаје
надлежни орган за послове саобраћаја на захтев
превозника, у складу са Програмом из члана 2.
став 1. ове Одлуке, за годину за коју се програм
доноси.
Такси - налепницу из става 1. овог члана
издаје Јавно предузеће ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин на захтев превозника, у складу са
Програмом из члан 2. ове одлуке, за годину за
коју се програм доноси.
Превозник је дужан да такси – налепницу
постави у горњи, десни угао предњег
ветробранског стакла са унутрашњој страни
такси – возила.
На
стајалишту
се
такси-возила
постављају у складу са сигнализацијом и у
границама обележених такси-места.
За време коришћења стајалишта таксивозач је обавезан да буде у свом такси-возилу
или поред свог такси – возила.
4. НАЧИН РАДА ТАКСИ-ВОЗАЧА
Члан 21.
За време вршења услуга такси-превоза,
такси-возач код себе мора да има:
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1. решење о коришћењу стајалишта важећу
такси - налепницу, када се затекне на
стајалишту,
2. важећу такси-легитимацију такси-возила,
3. важећу такси-легитимацију такси-возача,
4. решење о испуњености услова такси-возила за
обављање такси-превоза,
5. полису осигурања путника и пртљага од
последица несрећног случаја у јавном превозу
која одговара возилу којим се управља и
6. доказ о обавезном социјалном осигурању
(оверене фотокопије образаца М-2 и М-3 А).

обувен, да не пуши у такси-возилу за време
вожње, као и да није под утицајем алкохола или
опојне дроге.
Члан 26.

Члан 22.

Члан 27.

Такси-возач може такси-превоз да
започне са стајалишта, на радио и телефонски
позив из диспечерског центра, или на
заустављање путника у складу са законом.
Путник може да користи такси-возило по
свом избору, осим када је телефонским позивом
диспечерском центру наручио вожњу.

Такси-возач је дужан да путника превезе
најкраћим путем до места опредељења или
путем који путник одреди, а у складу са важећим
режимом саобраћаја.

Такси-возач је обавезан да непосредно
пре започињања вожње са путником, укључи
таксиметар и да га искључи одмах након
завршене вожње.
У случају да такси-возач не укључи
таксиметар на почетку вожње, путник није у
обавези да плати цену услуге такси-превоза.

5. ТАКСИ-ТАБЛА
Члан 28.

Члан 23.
Путник може да одбије да уђе у таксивозило наручено путем диспечерског центра, ако
основано посумња да је такси-возач под
утицајем алкохола или опојних дрога, ако је
неуредан или ако је унутрашњост возила
запрљана.
Члан 24.
Такси-возач је дужан да у слободно
такси-возило прими сваког путника, као и лични
пртљаг путника према величини простора за
пртљаг и носивости такси-возила.
Такси-возач није дужан да у таксивозило прими лица под утицајем алкохола и
опојних дрога или оболела од заразних болести,
лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични
пртљаг путника којим би се угрозила безбедност
и здравље људи, испрљало или оштетило таксивозило.
Такси-возач не сме да прими у таксивозило децу до шест година без пунолетног
пратиоца.
Такси-возилом не могу се без пристанка
такси-возача превозити кућни љубимци.

Такси-табла служи за идентификацију
такси-возила на предњој и задњој страни и
садржи:
- натпис "ТАXИ",
- евиденциони број,
- грб Града.
Такси-табле возила превозника који су
чланови удружења, садрже, поред података из
става 1. овог члана и назив удружења.
Такси-возач је дужан да такси-таблу
држи укључену увек када је возило слободно.
На такси-табли не могу се постављати
рекламно-пропагандне поруке.
Уколико
такси-возач
такси-возило
користи за сопствене потребе или уколико не
обавља делатност такси-превоза, дужан је да
такси-таблу привремено скине са такси-возила.
Члан 29.
Такси-возила
могу
користити
саобраћајне траке намењене за јавни градски и
приградски превоз путника искључиво за
кретање.

Члан 25.

6. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИПРЕВОЗА
Члан 30.

Такси-возач је обавезан да се за време
обављања такси-превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
Такси-возач је обавезан да за време
такси-превоза буде уредан, адекватно одевен и

Накнада за обављање такси-превоза
утврђује се на основу важећег и истакнутог
ценовника услуга и наплаћује се у износу који
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покаже таксиметар, на месту опредељења
путника.
Тарифирање таксиметра из става 1. овог
члана (баждарење) мора бити усклађено са
ценовником.
У цену такси-превоза урачунат је и
превоз личног пртљага.
Под личним пртљагом подразумевају се
и путне торбе и кофери тежине до 30 кг.
Ценовником мора да се предвиди
посебна доплата за лични пртљаг путника тежи
од 30 кг.
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од
30 кг, путник мора да буде упознат и сагласан
пре започињања такси-превоза, у супротном
путник није у обавези да исти доплати.
Члан 31.
Такси-возач је дужан да путнику изда
оверен такси-рачун о пруженој услузи.
Такси-рачун садржи следеће податке:
1. податке о превознику (назив предузетника,
односно пословно име привредног друштва,
односно другог правног лица као и име и
презиме такси-возача),
2. регистарски број такси-возила,
3. редни број рачуна,
4. датум и време издавања,
5. пређене километре,
6. време и место почетка и краја вожње,
7. цену по таксиметру, доплату и укупну цену, и
8. потпис и печат.
У случају да такси-возач не изда путнику
такси-рачун из става 1. овог члана, на крају
вожње, путник није у обавези да плати цену
услуге такси-превоза.
Члан 32.
У случају немогућности да заврши
започети такси-превоз, такси-возачу припада као
накнада половина износа који покаже
таксиметар у моменту прекида такси-превоза,
осим у случају квара такси-возила, када му не
припада накнада.
У случају квара такси-возила, таксивозач је дужан да путнику обезбеди наставак
започетог такси-превоза другим такси-возилом.
Такси возач може у току превоза, на
захтев путника, да прими у возило и друга лица.
Када путник који је примљен у току
превоза настави да користи такси возило, место
изласка предходног путника сматра се местом са
кога је такси возач започео нови такси превоз.

7. ПРЕСТАНАК
ПРЕВОЗА
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ОБАВЉАЊА

ТАКСИ-

Члан 33.
Решење из члана 13. став 3. ове одлуке,
које је издато предузетнику, престаје да важи, у
случају:
1. одјаве из регистра привредних субјеката;
2. ако престане да испуњава неки од услова
утврђених законом и чланом 6. ове одлуке и
3. у другим случајевима предвиђеним законом за
престанак рада предузетника.
Привредном друштву односно другом
правном лицу престаје важност решења из члана
13. став 3. ове одлуке, у случају:
1. одјаве из регистра привредних субјеката;
2. да престане да испуњава услове предвиђене
законом и чланом 8. ове одлуке и
3. у другим случајевима предвиђеним законом за
престанак рада привредног друштва, односно
другог правног лица.
Члан 34.
У случајевима из члана 33. ове одлуке
Одељење за ЛЕР донеће решење о престанку
важења решења из члана 13. став 3. ове одлуке.
XI НАДЗОР
Члан 35.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Одељење за послове урбанизма.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке и других аката донетих на основу ове
одлуке врши Одељење инспекције и Комунална
полиција.
Превозник је дужан да инспектору
омогући несметано вршење послова, стави на
увид потребна документа и у року који одреди
инспектор достави потребне податке и поступи
по налогу инспектора.
Члан 36.
У вршењу надзора инспектор је овлашћен
да:
- нареди отклањање недостатака у погледу
испуњености услова прописаних за обављање
такси превоза,
- поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка.
- искључи возило којим се обавља такси –
превоз, противно одредбама закона и ове одлуке,
одреди место паркирања и одузме такси таблу и
евиденциони број у трајању од 48 сати, а у
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случају поновног искључења такси – возила
превозника, у трајању од пет дана.
- одузме такси – таблу када превозник
уступи такси – таблу или такси – возило другом
физичком или правном лицу и када превозник
не врати евиденциони број у случају
привременог или сталног престанка обављања
делатности такси – превоза одмах, а најкасније у
року од 3 дана.
-привремено одузме возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног
преступа,
до
правоснажног
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе и изда потврду о одузимању
возила
Члан 37.
Привремено одузето возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа чува се, до правоснажног
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе, о трошку власника,
односно лица од ког је привремено одузето.
Чување и поступање са привремено
одузетим возилом у смислу става 1, овог члана
врши се у складу са актом оначину одузимања и
поступања са одузетим возилима који прописује
министар надлежан за послове саобраћаја.
XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00
динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1. не испуњава услове из члан 6. став 1. тач. 1.-8.
ове одлуке,
2. поступи супротно члану 6. став 2. ове одлуке,
3. не изврши технички преглед такси-возила у
року утврђеном чланом 10. став 3. ове одлуке,
4. обавља делатност такси-превоза путника
такси-возилом које не испуњава услове из члана
10. ст. 1. и 2. ове одлуке,
5. не изврши утврђивање испуњености услова
прописаних законом и чланом 10. ст. 1, 2. и 5.
ове одлуке за такси-возило пре истека важности
решења из члана 11. став 1. ове одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 20. став 3. ове
одлуке,
7. не осигура путнике и пртљаг од последица
несрећног случаја у јавном превозу (члан 12.) и
8. такси-табла такси-возила није у складу са
чланом 28. ове одлуке
Члан 39.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
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привредно друштво, односно друго правно лице
ако:
1. не испуњава услове из члана 8. ове одлуке,
осим члана 6. став 1. тачка 9. ове одлуке,
2. ако поступи супротно члану 9. став 3. ове
одлуке,
3. обавља делатност такси-превоза путника
такси-возилом које не испуњава услове из члана
10. ст. 1. и 2. ове одлуке,
4. не изврши технички преглед такси-возила у
року утврђеном чланом 10. став 5. ове одлуке,
5. не изврши утврђивање испуњености услова
прописаних законом и чланом 10. ст. 1. и 2. ове
одлуке за такси-возило пре истека важности
решења из члана 11. став 1. ове одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 20. став 3. ове
одлуке,
7. не осигура путнике и пртљаг од последица
несрећног случаја у јавном превозу (члан 60.),
8. не обезбеди такси-возачу, документацију
прописану чланом 21. ове одлуке, коју за време
вршења услуга такси-превоза такси-возач мора
да има код себе,
9. такси-табла возила није у складу са чланом 28.
ове одлуке и
10. не поступи у складу са чланом 35. став 3. ове
одлуке.
Новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара казниће се одговорно лице у
привредном друштву, односно другом правном
лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 40.
Новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара казниће се такси-возач
запослен у привредном друштву, односно
другом правном лицу, ако не испуњава услове из
члана 9. ове одлуке.
Члан 41.
Новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1. не пријави промену података које садрже
такси-легитимација возача и такси-легитимација
возила (члан 16.),
2. одбије да прими путника у такси-возило (члан
24. став 1.),
3. ако у такси-возило прими децу до шест година
без пратиоца (члан 24. став 3.),
4. не поступи у складу са чланом 26. ове одлуке,
5. путника не превезе најкраћим путем (члан
27.),
6. на такси-табли постави рекламно пропагандне
поруке (члан 28. став 4.),

Страна 378

Број 20

Службени лист града Зрењанина

7. такси-возило користи за сопствене потребе, а
не скине такси-таблу (члан 28. став 5.),
8. наплати накнаду за обављање такси-превоза
супротно члану 30. ове одлуке,
9. путнику не изда, односно изда рачун који не
садржи податке из члана 31. ове одлуке,
10. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке
и
11. не поступи у складу са чланом 35. став 3. ове
одлуке.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се привредно
друштво, односно друго правно лице за
прекршај из става 1. тачка 1. овог члана.
Новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара казниће се одговорно лице у
привредном друштву, односно другом правном
лицу за прекршај из става 1. тачка 1. овог члана.
Члан 42.
Новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара казниће се за прекршај таксивозач запослен у привредном друштву, односно
другом правном лицу ако:
1. не пријави промену података које садрже
такси-легитимација такси-возача и таксилегитимација такси-возила (члан 16.),
2. одбије да прими путника у такси-возило (члан
24. став 1.),
3. ако у такси-возило прими децу до шест година
без пратиоца (члан 24. став 3.),
4. не поступи у складу са чланом 26. ове одлуке,
5. путника не превезе најкраћим путем (члан
27.),
6. такси-возило користи за сопствене потребе, а
не скине такси-таблу (члан 28. став 5.),
7. наплати накнаду за обављање такси-превоза
супротно члану 30. ове одлуке,
8. путнику не изда, односно изда рачун који не
садржи податке из члана 31. ове одлуке,
9. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке
и
10. не поступи у складу са чланом 35. став 3. ове
одлуке.
Члан 43.
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4. понашање и изглед нису у складу са одредбом
члана 25. ове одлуке и
5. не осветли такси-таблу када је возило
слободно (члан 28. став 3.).
Новчаном казном од 2.500,00 динара, на
лицу места, казниће се такси-возач запослен у
привредном друштву, односно другом правном
лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 44.
Новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако у случају трајног прекида
обављања делатности такси-превоза, Одељењу
за ЛЕР не врати такси-легитимацију возила и
такси-легитимацију такси-возача (члан 16. тачка
3).
За прекршај из става 1. казниће се таксивозач запослен у привредном друштву, односно
другом правном лицу новчаном казном од
2.500,00 до 75.000,00 динара у случају да
Одељењу за ЛЕР не врати такси-легитимацију
возача.
Члан 45.
Предузеће коме је поверено обављање
послова који су утврђени чланом 19. ове одлуке,
казниће се за прекршај новчаном казном од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара, уколико не
постави
вертикалну
и
хоризонталну
сигнализацију на стајалиштима, не одржава
стајалишта у зимским и летњим условима.
Новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара казниће се одговорно лице у
Предузећу, за прекршај из става 1. овог члана.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Предузећа,
друга
правна
лица
и
предузетници су дужни да ускладе свој рад и
пословање са одредбама ове Одлуке у року од 6
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 47.

Новчаном казном од 10.000,00 динара на
лицу места казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. обавља делатност такси-превоза супротно
члану 20. став 3. ове одлуке,
2. користи стајалиште супротно члану 20. ове
одлуке,
3. за време вршења услуга такси-превоза код
себе нема документацију прописану чланом 21.
ове одлуке,

Одељењу за ЛЕР израдиће образце таксилегитимације такси-возила, такси-легитимације
такси-возача из чл. 14. и 15. ове одлуке и
ценовника из члана 58. ове одлуке, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Јавно предузеће ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин израдиће образац налепнице из члана
68. ове одлуке, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
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Јавно предузеће ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин вршиће наплату и контролу
коришћења такси стајалишта по важећој Одлуци
о локалним комуналним таксама.
Резервација паркинг места мимо такси
стајалишта је могућа само уз одобрење
надлежног органа за послове саобраћаја.
Дирекција одредиће пројектни задатак и
израдиће саобраћајни пројекат такси стајалишта
уз сагласност надлежног органа за послове
саобраћаја у року од у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Градоначелник донеће Програм из члана
2. став 1. ове Одлуке у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 48.
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: 06-130-13/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 5. став 1. и члана 8.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07) и члана 31. став 1.
тачка 6. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
08.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и
9/10) у члану 28. иза става 3. додаје се став 4.
који гласи:
''За свако бирачко место Изборна
комисија града Зрењанина именује једног
посматрача и његовог заменика који прате ток
избора и о томе сачињавају записник који
предају Изборној комисији града Зрењанина.
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Члан 2.

У члану 39. став 5. број: ''30'' замењује се
бројем: ''90''.
Члан 3.
У члану 40. став 3. се брише.
Члан 4.
У члану 45. став 3. се брише.
Члан 5.
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: 06-130-14/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
280
На основу члана 32. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 31. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) , Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 08.12.
2010.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
ЗА К.О. БОТОШ
Члан 1.
Одлука о приступању израде Програма
комасације за к.о. Ботош садржи: циљ
доношења, површину и назив подручја на којим
ће се спроводити комасација са описом граница,
као и начин обезбеђења финансијских средстава
за израду Програма.
Члан 2.
Циљ израде Програма комасације за к.о.
Ботош је унапређење обраде пољопривредног
земљишта уз максимално коришћење већ
изграђених
мелиорационих
објеката,
са
истовременим решавањем имовинско-правних
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односа свих учесника премера путем комасације
земљишта.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН

Територија катастарске општине Ботош
заузима југо-источни део града Зрењанина са
укупном површином 6987 ха од чега је 298 ха
Урбанистичким планом МЗ Ботош, усвојеном
Одлуком СО Зрењанин бр. I-06/48/16/88 од
15.04.1988.године, проглашено за грађевинско
подручје.
Члан 4.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

К.О. Ботош граничи се са запада са
атаром к.о. Лукићево, са севера са к.о. Лазарево
и к.о. Б. Деспотовац, са истока са к.о. Неузина
(општина Сечањ) и к.о. Томашевац, а са југа са
к.о. Орловат.
Гранична линија атара највећим делом
чине праве линије, осим према истоку, где
гранична линија прати ток реке Тамиш благим
кривинама.
Члан 5.
Средства за трошкове израде Програма
обезбеђују се из прихода остварених од
издавања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини предвиђених Програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2010.годину, као и из средстава
Секретаријата за пољопривреду АП Војводине.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'', а Одлука ће се
примењивати даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-15/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 3. став 1. и члана 4.
Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'', бр.42/91, 71/94), члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр.129/07), члана 31. став 1. тачка 8.
и члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина
града Зрењанина на седници
одржаној дана 08.12.2010. године донела је

Члан 1.
Овом одлуком Град Зрењанин оснива
Јавну
установу
''СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ''
Зрењанин (у даљем тексту: Установа), која
обавља делатност на територији града
Зрењанина.
Одлуком се посебно регулишу следећа
питања:
- назив Оснивача;
- назив и седиште установе;
- делатност установе;
- износ средстава за оснивање и почетак рада
установе и начин обезбеђивања средстава;
- права и обавезе Оснивача у погледу
обављања делатности због које је установа
основана;
- међусобна права и обавезе установе и
Оснивача;
- одређивање органа управљања установе у
оснивању и његова овлашћења;
- лице које ће, до именовања директора
установе обављати његове послове и вршити
његова овлашћења;
- рок за доношење статута, именовање
директора и органа управљања и
- друга питања која су од значаја за рад
установе.
II. НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач Јавне установе ''СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ'' Зрењанин је Скупштина града
Зрењанина (у даљем тексту: Оснивач) са
седиштем у Зрењанину, Трг слободе 10.
III. НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Назив Установе је: Јавна установа
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин.
Скраћени назив Установе је: ЈУ
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин.
Седиште Установе је у Зрењанину, ул.
Карађорђев трг бб.
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IV. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 4.
Установа обавља следеће делатности:
93.11
77.21
93.19
90.01
55.10
93.29
93.29
90.01
96.04
69.20

81.30
82.30
68.20

93.11

делатност спортских објеката,
изнајмљивање и лизинг опреме за
рекреацију и спорт,
остале спортске делатности,
извођачка уметност,
хотели и сличан смештај,
остале
забавне
и
рекреативне
делатности,
делатност забавних и рекреативних
делатности,
извођачка уметност,
делатност неге и одржавања тела,
рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски
послови,
пореско
саветовање,
услуге уређења и одржавања околине,
организовање састанака и сајмова,
изнајмљивање
властитих
или
изнајмљених некретнина и управљање
њима.
Претежна делатност Установе је:
делатност спортских објеката
Члан 5.

Установа своје делатности остварује у
организационим јединицама.
Организационе јединице Установе су:
Спортска хала на Карађорђевом тргу (Спортска
хала ''Кристална дворана'') и Војни стадион.
Члан 6.
Промена делатности Установе врши се
на начин предвиђеним статутом Установе, уз
сагласност Оснивача.
V. ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ОСНИВАЊЕ И
ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН
ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА
Члан 7.
Износ средстава за оснивање Установе
износи 500,00 евра у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате, који се у целости уплаћује приликом
оснивања Установе.
Средства за финансирање обављања
делатности Установе обезбеђују се из:
- буџета Града,
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- буџета Покрајине,
- буџета Републике,
- прихода које оствари Установа обављањем
делатности,
- прихода које оствари Установа пружањем
услуга другим корисницима,
- донација, поклона, спонзорства и реклама и
- других прихода које оствари у складу са
Законом.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ УСТАНОВА ОСНОВАНА
Члан 8.
Оснивач оснива ову Установу у циљу
унапређења делатности спорта и одржавања
спортских објеката на територији града
Зрењанина, и у том циљу има обавезу да помаже
рад Установе својим стручно-саветодавним
услугама, као и материјално финансијским
улагањем у Установу ради остваривања циљева
оснивања.
У случају поремећаја у пословању
Установе, Оснивач може предузети мере којима
ће обезбедити несметано пословање Установе, а
нарочито
може
променити
унутрашњу
организацију Установе, разрешити органе које је
поставио и именовати привремене органе, као и
друге мере предвиђене законом.
VII. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА
Члан 9.
Права и обавезе Оснивача су:
1. доноси акт о оснивању,
2. даје сагласност на статут,
3. даје сагласност на програм рада,
4. разматра извештај о раду и
пословању,
5. именује и разрешава директора,
6. именује и
разрешава чланове
Управног и надзорног одбора и
7. друга права и обавезе у складу са
законом.
Члан 10.
Права и обавезе Установе су:
1. да континуирано и квалитетно
обавља делатности из члана 4. ове
Одлуке,
2. да рационално користи средства,

Страна 382

Број 20

Службени лист града Зрењанина

3. да сарађује са Оснивачем у решавању
свих значајних питања од интереса за
обављање своје делатности,
4. да достави Оснивачу:
- програм рада и развоја,
- финансијски план и годишњи
обрачун,
- годишњи извештај о раду и
пословању
5. и друга права и обавезе у складу са
законом и актима Скупштине града
Зрењанина.
VIII. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ
Члан 11.
Органи Установе јесу:
1. управни одбор, као орган управљања
који има 5 чланова, од којих су
двојица из реда запослених,
2. директор, као орган пословођења,
3. надзорни одбор, као орган надзора,
који има 3 члана од којих је 1 из реда
запослених.
Органе Установе именује Оснивач на
период од 4 године.
Детаљније надлежности ових органа
утврдиће се Статутом.
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
До именовања директора Установе,
његове послове и овлашћења вршиће Синиша
Маринац, проф.физичког васпитања.
Члан 15.
До именовања чланова Управног одбора
Установе, његове послове и овлашћења вршиће
привремени Управни одбор, и то:
1. за председника:
- Драган Радосав, дипл.инг.машинства,
2. за чланове:
- Славиша Влачић, дипл. инг. машинства,
- Данијел Шебез, службеник,
Члан 16.
До именовања чланова Надзорног одбора
Установе, његове послове и овлашћења вршиће
привремени Надзорни одбор, и то:
1. за председника:
- Дамир Петромањанц, магистар техничких
наука,
2. за члана:
- Игор Цветићанин, угоститељ.

IX. ИМОВИНА УСТАНОВЕ

Члан 17.

Члан 12.

Установа ће ускладити своје опште
акте, организацију и пословање са одредбама
ове Одлуке најкасније у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Имовину Установе чини право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана
средства и друга имовинска права којима
Установа управља и располаже на начин утврђен
Законом, Статутом и овом Одлуком.
Ради обављања делатности Установе,
објекти за физичку културу на којима је носилац
права коришћења град Зрењанин уступају се
на управљање, коришћење и одржавање
Установи о чему се закључује посебан уговор.
X. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
УСТАНОВЕ
Члан 13.
Установу
заступа
и
представља
директор, кога именује и разрешава Оснивач.
Поред директора, предузеће заступају и
друга лица које Оснивач именује својом
одлуком, са својством лица овлашћеног за
заступање.

Члан 18.
За све што није регулисано овом
Одлуком, примењиваће се важеће одредбе
позитивно – правних норми које се односе на
ову материју, као и одредбе статута Установе.
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: 06-130-17/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

8. децембар 2010. год.
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На основу чл. 31. и 108. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'',
бр.21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 08.12.2010.
године, донела је

Страна 383

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
I

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РЕГИСТРУ
ФОРМАЛНОСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за унапређење
положаја особа са инвалидитетом (у даљем
тексту: Савет).
II

У Одлуци о регистру формалности града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр.21/08 и 36/09), члан 3. мења се и гласи:

Савет чини председник и осам чланова, а
председник Савета се бира из реда одборника
Скупштине града Зрењанина.

''Члан 3.
Регистром
формалности
управља
начелник Градске управе, који је одговоран за
интегритет, одрживост и транспарентност
регистра.
Одељење
за
информационе
и
комуникационе технологије обавља стручне,
техничке и административне послове Регистра и
одговорни су за тачност података, рад и
одржавање регистра.''

III

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: 06-130-18/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
283
На основу члана 36. у вези члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи (''Служени
гласник РС'', бр.129/07), члана 31. тачка 23.
члана 35 ст. 3. и 4. и члана 108. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08) и чл. 40, 41, 42. и 53.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 –
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној дана 08.12.2010. године,
донела је

У Савет се именују:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
СТЕВИЦА РАДУ, одборник
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

АЛИСА ХАЛАК
ЗОРИЦА ВУЧКОВИЋ
СТЕФАН БУЛГАКОВ
ЗОРАН ШИПКА
РУЖИЦА ТОМИЋ
ВЛАДИМИР ПАНИН
КРИСТИНА ЖИВАНКИЋ
ДАНИЛО ЋОРИЋ
IV

Задатак Савета је да:
(1) помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности особа са
инвалидитетом и подстиче активност и
пружа помоћ организацијама инвалида
на територији града Зрењанина,
(2) прати стање и проблеме особа са
инвалидитетом и координира рад свих
установа и организација које се баве
овом проблематиком ради заједничког
деловања,
(3) покреће иницијативу, усмерава и прати
реализацију утврђених програма,
(4) информише јавност и Скупштину града
Зрењанина о предузетим активностима.
V
Председнику и члановима
припада накнада за рад у Савету.

Савета
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VI
Стручне, административне и техничке
послове
за
потребе
Савета
обављаће
одговарајућа организациона јединица Градске
управе града Зрењанина.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-20/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/08 и 9/10) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 08.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење
референдума за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин за период
од 01.03.2011. до 29.02.2016. године.
Члан 2.
Комисију за спровођење референдума
чине председник и два члана и заменик
председника и два заменика члана.
Члан 3.
У Комисију за спровођење референдума
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
именују се:
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1. Цветковић Виктор - председник (ЈМБГ:
2807976850015), Книћанин, ул. Партизанска133,
2. Кодић Жељко - заменик председника (ЈМБГ:
1704980852505), Книћанин, ул. Цара Душана
115,
3. Ристић Зоран - члан (ЈМБГ: 0911963850045),
Книћанин, ул. Војводе Стевана Книћанина 2,
4. Балаћ Игор - заменик члана (ЈМБГ:
1103971360019), Книћанин, ул. Војводе Стевана
Книћанина 24,
5.
Пејковић
Драган
члан
(ЈМБГ:
2407954850080),
Книћанин,
Партизанска
89,
6. Крстић Радован - заменик члана (ЈМБГ:
2110982850034), Книћанин, Цара Душана 143.
Члан 4.
Задатак Комисије је да у складу са
Одлуком о расписивању референдума на
територији МЗ ''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин, спроведе референдум у складу са
прописима
којима
је
уређен
поступак
непосредног изјашњавања грађана и обезбеди да
се грађани непосредно и слободно изјасне о
питању које је садржано у Одлуци о
расписивању референдума.
Члан 5.
Извештај о спроведеном референдуму
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'',
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору
народних посланика (''Службени гласник РС'',
бр. 35/00 и 18/04).
Члан 6.
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-21/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
285
На основу члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'',
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бр. 32/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 08.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК
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у складу са чланом 42. Закона о референдуму и
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'',
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору
народних посланика (''Службени гласник РС'',
бр. 35/00 и 18/04).
Члан 6.
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење
референдума за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Клек'' Клек за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године.
Члан 2.
Комисију за спровођење референдума
чине председник и два члана и заменик
председника и два заменика члана.
Члан 3.
У Комисију за спровођење референдума
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Клек'' Клек именују се:
1. Рајко Петровић - председник (ЈМБГ:
0306964183122) Клек, ул. Љ. Милановића 40,
2. Горан Б. Марковић - заменик председника
(ЈМБГ: 3108973850055) Клек, ул. Благоја
Паровића бб,
3.
Урош
Милојевић
члан
(ЈМБГ:
2906940850017) Клек, ул. Саве Ковачевића 40,
4. Жељко Ружић - заменик члана (ЈМБГ:
1103973850048) Клек, ул. Саве Ковачевића 53,
5. Љубиша Богдановић - члан (ЈМБГ:
1808951850056) Клек, ''29 херцеговачке бригаде''
бб,
6. Љубиша Мркић - заменик члана (ЈМБГ:
1611941151135) Клек, Жарка Зрењанина 63.
Члан 4.
Задатак Комисије је да у складу са
Одлуком о расписивању референдума на
територији
МЗ
''Клек'' Клек,
спроведе
референдум у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана и обезбеди да се грађани непосредно и
слободно изјасне о питању које је садржано у
Одлуци о расписивању референдума.
Члан 5.
Извештај о спроведеном референдуму
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-22/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
286
На основу члана 76. став 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 08.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење
референдума за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Златица'' Лазарево за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године.
Члан 2.
Комисију за спровођење референдума
чине председник и два члана и заменик
председника и два заменика члана.
Члан 3.
У Комисију за спровођење референдума
за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Златица'' Лазарево именују се:
1. Зоран Вишковић - председник (ЈМБГ:
0401960850070), Лазарево, Златица, ул. Златица
4,
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2. Драган Цветић - заменик председника (ЈМБГ:
19069850039), Лазарево, Златица, ул. Главна
14/2,
3. Зоран Марковић-члан (ЈМБГ: 2207974850037),
Лазарево, Златица, ул. Главна 33,
4. Бранко Ђелић - заменик члана (ЈМБГ:
0109966852501), Лазарево, Златица, ул. Златица
бб,
5. Саша Панић - члан (ЈМБГ: 0407967850031),
Лазарево, Златица, Братства и јединства 3,
6. Богољуб Којић - заменик члана (ЈМБГ:
0508953850080) , Лазарево, Златица, Главна 16.
Члан 4.
Задатак Комисије је да у складу са
Одлуком о расписивању референдума на
територији МЗ ''Златица'' Лазарево, спроведе
референдум у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања
грађана и обезбеди да се грађани непосредно и
слободно изјасне о питању које је садржано у
Одлуци о расписивању референдума.
Члан 5.
Извештај о спроведеном референдуму
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'',
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору
народних посланика (''Службени гласник РС'',
бр. 35/00 и 18/04).
Члан 6.
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-23/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
287
На основу члана 31. став 1. тачка 23. и
члана 35. став 2. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 4. Одлуке о стамбеним односима
(''Службени лист општине Зрењанина'', бр. 7/92,
4/94, 6/94 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 08.12.2010. године, донела је

8. децембар 2010. год.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАМБЕНА ПИТАЊА
I
ВЛАДИМИР ПРИЉЕВА, дипл. инг.
архитектуре, разрешава се дужности члана
Комисије за стамбена питања.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-24/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
288
На основу члана 31. став 1. тачка 23. и
члана 35. став 2. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 4. Одлуке о стамбеним односима
(''Службени лист општине Зрењанина'', бр. 7/92,
4/94, 6/94 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 08.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАМБЕНА ПИТАЊА
I
САБИТ ЧАГАЉ, машински техничар –
конструктор, бира се за члана Комисије за
стамбена питања.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-25/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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289
На основу члана 31. став 1. тачка 23. и
члана 35. став 2. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 8. Одлуке о образовању Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 08.12.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
САЊА ШОКШИЋ, трговац, разрешава
се дужности заменика председника Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-26/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
290
На основу члана 31. став 1. тачка 23. и
члана 35. став 2. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 8, 12. и 13. Одлуке о образовању Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 08.12.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
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ИРИНА МИОК – ПЕТРОВИЋ, дипл.
инг. за управљање техн.системима у медицини,
бира се за заменика председника Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-27/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
291
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), сходно члану 3. Одлуке о поверавању
вршења делатности физичке културе Спортском
савезу града Зрењанина (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05,
15/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр.
5/09) и члана 26. и 36. Статута Спортског савеза
града Зрењанина Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 08.12.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ДАНИЈЕЛ ШЕБЕЗ, разрешава се
дужности члана Управног одбора Спортског
савеза града Зрењанина, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-28/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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292
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), члана 3. Одлуке о поверавању вршења
делатности физичке културе Спортском савезу
града Зрењанина (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05, 15/05 и
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09) и
члана 34. Статута Спортског савеза града
Зрењанина Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 08.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I

8. децембар 2010. год.

МИЛАН ЗИРОЈЕВИЋ, именује се за
члана Управног одбора Спортског савеза града
Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-130-29/10-I
Дана: 08.12.2010. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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