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територији МЗ ''Михајлово'' Михајлово на којем 
ће се грађани изјаснити о иницијативи за 
увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Михајлово'' Михајлово.  
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 ''Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Михајлово'' Михајловоза период од 01.04.2012. 
до 31.03.2016. 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 Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово.  
 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 ''Михајлово'' 
Михајлово за период од 01.04.2012. до 
31.03.2016. године, одржаће се 14.01.2012.  и 
15.01.2012. године. Гласачка места ће бити 
отворена наведених дана од 07,00 до 20,00 
часова. Гласачка места ће бити одређена од 
стране Комисије за спровођење референдума.  
 

Члан 5.  
 

 Поступак спровођења референдума 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи, актима 
града Зрењанина и Статутом Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово.     
 

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: 06-160-4/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

288 
На основу члана 87. Закона о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 
43/11 одлука УС) и чл. 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, по добијеном мишљењу 
Министарства заштите животне средине, 
рударства и просторног планирања број 401-00-
777/2011-01 од дана 19.12.2011. године, на 
седници одржаној дана 29.12.2011. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 1/11), члан 3. мења се и 
гласи:  

''Члан 3. 
 
 Обвезници накнаде су: 
 1. Власници, закупци и корисници 
станова, односно стамбених зграда које користе 
за становање на територији Града, у висини од 
1,00 динара/м2 месечно. 
 2. Власници, закупци и корисници 
пословних зграда, односно пословних 
просторија површине преко 25 м2 за обављање 
пословне делатности на територији Града, у 
висини од 2,00 динара/м2 пословног простора 
месечно. 
 3. Привредни субјекти (правна лица и 
предузетници) који на територији Града 
обављају одређене активности које утичу на 
животну средину дефинисане Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину, у висини од 0,1% оствареног 
прихода на годишњем нивоу. 
 Остварени приход на годишњем нивоу, у 
смислу тачке 3. овог члана, јесте износ који 
привредни субјекти остваре од продаје сировина, 
полупроизвода и производа у земљи и 
иностранству. 
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 Уколико привредни субјект обавља 
активности на територији више јединица 
локалних самоуправа, накнада се утврђује 
сразмерно оствареном приходу на територији 
јединице локалне самоуправе на којој се 
активности обављају. 
 Листа активности које утичу на животну 
средину дата је у Прилогу 1 и чини саставни део 
ове одлуке.'' 

Члан 2. 
 
 У члану 6. став 1. мења се и гласи: 
 
 ''Обвезници накнаде из члана 3. став 1. 
тач. 2. и 3. дужни су да поднесу пријаву на 
прописаном обрасцу Служби за пореску управу 
Градске управе града Зрењанина најкасније до 
15. марта у години у којој се врши утврђивање 
накнаде, односно у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.''  
 

Члан 3. 
 
 Члан 9. мења се и гласи: 
 

''Члан 9. 
 
 Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка 
2. умањује се за 70% обвезницима који су 
власници, закупци или корисници пословног 
простора за обављање производне делатности на 
територији Града. 
 Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка 
2. умањује се за 95% обвезницима који су 
власници, закупци или корисници пословног 
простора чије се пословање финансира у 
потпуности или делимично из буџета Града.'' 
  

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењује се почев од 01. јануара 
2012. године. 
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 На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09 -  исправка и 64/10 – Одлука 
Уставног суда и бр. 24/11), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 29.12.2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И 

ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 У члану 26. Одлуке о постављању мањих 
монтажних и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене на 
територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10 и 5/11) после става 4. 
додају се нови ставови 5. и 6. који гласе: 
 ''став 5. Уз захтев за добијање одобрења 
за постављање летње баште подносиоц обавезно 
подноси потврду Градске пореске управе да је 
измирио све своје обавезе у претходном периоду 
по основу плаћања локалних комуналних такси 
према евиденцији Градске пореске управе.'' 
 ''став 6. Орган надлежан за издавање 
одобрења из става 1. овог члана својим решењем 
одбиће захтев подносиоца за постављање летње 
баште уколико не поднесе потврду из става 5. 
овог члана о измирењу обавезе плаћања локалне 
комуналне таксе за претходни период.'' 
 Досадашњи став 5. постаје став 7. 
 

Члан 2. 
 

 После члана 45. додаје се нови поднаслов 
и нови члан 45.а. који гласе:  
 
 ''Покретне тезге за промоцију и 
продају пољопривредних и других производа 
 

Члан 45 а. 
 

 Покретне тезге за промоцију и продају 
пољопривредних и других производа могу се 
постављати на јавним површинама територије 
града Зрењанина на захтев Месне заједнице, 
других орган или организација као и других 
правних лица. 


