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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, 9/10, 20/10 и 9/11) 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 20.09.2011. 
године, утврдила је  
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  

НА ТЕРИТОРИЈИ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛАЗАРЕВО'' 

ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

 
 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево 
за период од 01.01.2012. до 31.12.2016. 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 100.000.000,00 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму  
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава и њихова реализација. 
 

Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене: 
 
 - Изградња канализационе мреже  

 - Поправка и одржавање тротоара, путева 
и пропуста 
 - Одржавање уличне расвете  
 - Одржавање и измуљивање кишне 
канализације и копање нових канала 
 - Одржавање и изградња објеката и 
имовине МЗ 
 - Изградња и одржавање постројења за 
снабдевање становништва пијаћом водом 
 - Санација дивљих депонија 
 - Озелењавање, уређење и пошумљавање 
улица, паркова и слободних површина 
 - Редовно одржавање основних средстава 
МЗ, редовну делатност и расходе МЗ,  
              финансирање материјалних трошкова и 
зараде радника 

- Уређење и привођење намени новог 
гробља 

- Куповина ивентара за друштвене 
објекте, школу, забавиште, здр.станицу и др. 
 - Финансирање редовних делатности 
спортских друштава и активних удружења 
               и организација 
 - Финансирање културно забавних 
активности 
 - Помоћ за новорођенчад 
 - Обележавање славе села и дана МЗ 
 - Изградња Српске православне цркве и 
духовни живот 

Члан 5. 
 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Лазарево'' Лазарево. 
 

Члан 6.  
 

 Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства,  приход од самосталних делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађана.  
 

Члан 7.  
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
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 - 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 приходе од пољопривреде и 
шумарства на годишњем нивоу 200,00 дин по 
хектару 
 - на пензије уз потписану изјаву о 
добровољном уплаћивању самодоприноса  1% 
 

Члан 8. 
 

Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево. 
 Обавезе плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
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 ''Лазарево'' 
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 12.  
 

 Стручне и административне послове око 
самодоприноса врши Градска управа града 
Зрењанина – Одељење за послове финансија и 
рачуноводства. 
 
 Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом.  
 

Члан 13.  
 

 У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне 
заједнице ''Лазарево'' Лазарево ће својом 

одлуком прекинути даљу наплату, 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. 
  

Члан 15.  
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-3/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 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, 
9/10, 20/10 и 9/11) 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 20.09.2011. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛАЗАРЕВО'' 
ЛАЗАРЕВО  РАДИ ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 
ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

 Поводом иницијативе Савета МЗ 
''Лазарево'' Лазарево на седници одржаној 
07.09.2011. године уз претходно изјашњавање 
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Збора грађана Месне заједнице ''Лазарево'' 
Лазарево, расписује се референдум на 
територији МЗ ''Лазарево'' Лазарево  на којем ће 
се грађани изјаснити о иницијативи за увођење 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Лазарево'' Лазарево. 
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:  
 ''Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Лазарево'' Лазарево за период од 01.01.2012. до 
31.12.2016. 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 ''Лазарево'' Лазарево 
за период од 01.01.2012. до 31.12.2016. године, 
одржаће се 29.10.,  30.10.2011. године и 05.11., и 
06.11.2011. 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 
''Лазарево'' Лазарево. 
 

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: 06-109-4/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 90., 91., 92. и 93. Закона 
о планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, бр. 64/10-УС и 
24/11), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  дана 
20.09.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о уређивању грађевинског 
земљишта и критеријумима и мерилима за 
утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта на територији града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 4/2010, 5/2010 – исправка, 1/2011 и 9/2011) у 
члану 20. ставу 1. тачке 4. и 5. мењају се и гласе: 
 
 - ''4. изградњу објеката комерцијалне 
намене из ове Одлуке (осим бензинских пумпи), 
укључујући бензинске пумпе које инвеститори 
граде за сопствене потребе, примењује се 
коефицијент 1,50; 
 
 - 5. изградњу бензинских пумпи у екстра, 
првој, другој, трећој, четвртој и петој 
урбанистичкој зони примењује се коефицијент 
2,50 и накнада се обрачунава и уговара по м2 
укупне површине парцеле а за изградњу 
бензинских пумпи у шестој и седмој 
урбанистичкој зони примењује се коефицијент 
1,50 и накнада се обрачунава и уговара према 
индексу заузетости парцеле, у складу са важећим 
планским документом.'' 
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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: 06-109-5/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 20.09.2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈЕДИЊЕНОЈ 
НАПЛАТИ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ 

УСЛУГА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о обједињеној наплати 
комуналних и других услуга (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 13/06 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 4/10) у члану 5. ставови 1. 
и 2. мењају се и гласе: 
 ''Дирекција обавља послове обједињене 
наплате комуналних и других услуга у своје име, 
а за рачун јавних комуналних предузећа, јавних 
предузећа и других правних субјеката чији је 
оснивач град Зрењанин, као и других правних 
лица којима је поверено обављање комуналних 
или других делатности (у даљем тексту: 
корисник обједињене наплате). 
 За обављање послова из став 1. овог 
члана, дирекција ће закључити споразум са 
корисницима обједињене наплате у складу са 
одредбама ове Одлуке (у даљем тексту: 
Споразум). Сагласност на Споразум између 
Дирекције и јавних комуналних предузећа и 
јавних предузећа даје Градоначелник.'' 
 

Члан 2. 
 

 Члан 12. Одлуке мења се и гласи:  
 ''Дирекција пре покретања поступка 
принудне наплате, по правилу, доставља 
корисницима комуналних и других услуга 

писмену опомену доспелих, а неизмирених 
обавеза.'' 

''Члан 3. 
 

 У члану 13. Одлуке став 2. се брише.  
 

Члан 4. 
 

 У члану 14. Одлуке речи: ''општине 
Зрењанин'' мењају се речима: ''града Зрењанина''. 
 

Члан 5. 
 

 У члану 18. Одлуке иза става 1. додаје се 
нов став 2. који гласи: 
 ''Корисник комуналних услуга који из 
било ког разлога не прими јединствену 
уплатницу до петнаестог дана у месецу за 
претходни месец, или је изгуби или уништи, 
дужан је да на шалтеру Дирекције прибави 
одговарајућу уплатницу.'' 
 

Члан 6. 
 

 Члан 20. Одлуке мења се и гласи: 
 ''Корисници комуналних и других услуга, 
дужни су да о свим променама од значаја за 
утврђивање њихових обавеза у вези са 
коришћењем истих, обавесте корисника 
обједињене наплате писменим путем у року од 
15 дана од дана настале промене, у супротном 
сносе последице необавештавања све до 
тренутка када то учине. 
 
 У случају промене корисника комуналне 
услуге на некретнини, и претходни корисник и 
нови корисник имају обавезу да о промени 
писмено обавесте било корисника обједињене 
наплате било Дирекцију у року од 15 дана од 
дана промене.  
 

Члан 7. 
 
 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: 06-109-6/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', брoj 
129/07), члана 31. став 1. тачка 6. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
20.09.2011. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ 
НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 

 
Члан 1. 

 
  У Одлуци о утврђивању назива улица и 
тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', 
број 11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 6/09) у члану 13. додаје се став 2. који 
гласи: 

''Лице из става 1. овог члана  не сме да 
оштети, уништи или неовлашћено скине таблу са 
називом улице, трга или другог дела насељеног 
места.'' 

Члан 2. 
 

У члану 14. иза речи: ''промени'', додају 
се речи: ''и ЈП ''Дирекцију за изградњу и уређење 
града Зрењанина''. 

 
Члан 3. 

 
У члану 16. додаје се нови став 1. који  

гласи:  
''ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 

града Зрењанина'' дужна је да постави  таблу са 
називом улице, трга или другог дела насељеног 
места у року од 30 дана од дана обавештења да је 
утврђен или измењен назив улице, трга и другог  
дела насељеног места.'' 

Досадашњи став 1. постаје став 2. 
 

Члан 4. 
 

Члан 17. мења се и гласи: 
''Члан 17. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке 

врши Одељење за послове друштвених  
делатности а инспекцијски надзор врши 
Одељење инспекција.'' 

 
Члан 5. 

 
 После члана 17. додаје се нови одељак: 
''III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ'' и члан 17а који гласи: 

''17а 
 

Новчаном казном  у износу од 2.500,00 
до 75.000,00 динара казниће се физичко лице 
ако: 
1) не омогући  да се табла са називом улице, трга 
или другог дела насељеног места постави на 
згради; 
2) оштети, уништи или неовлашћено скине таблу 
са називом улице, трга или другог дела 
насељеног места. 

Новчаном казном  у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај из 
става 2. овог члана правно лице. 

Новчаном казном  у износу од 2.500,00 
до 75.000,00 динара казниће се за прекршај из 
става 2. овог члана одговорно лице у правном 
лицу. 

Новчаном казном  у износу од 5.000,00 
до 250.000,00 динара казниће се за прекршај из 
става 2. овог члана предузетник. 

Новчаном казном  у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара казниће се ЈП ''Дирекција 
за изградњу и уређење града Зрењанина'' ако: 
1) у прописаниом року не постави таблу са 
називом улице, трга или другог дела насељеног 
места; 
2) не одржава таблу са називом улице, трга или 
другог дела насељеног места. 
 

Досадашњи одељак: ''III ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ'', постаје одељак: ''IV 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ''.'' 

 
Члан 6. 

 
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: 06-109-7/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу чл. 3. и 54. Закона о добробити 
животиња (''Службени гласник РС'', број 41/09), 
члана 46. Закона о ветеринарству (''Службени 
гласник РС'', бр. 91/05 и 30/10), члана 20. став 1. 
тачка 26. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 15. 
тачка 28, члана 31. тачка 43. и члана 108. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
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Зрењанина, на седници одржаној дана 
20.09.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И О 

РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о условима и начину држања 
домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду 
Зоохигијенске службе (''Службени лист града 
Зрењанина, број 10/11), члан 30. мења се и гласи:
  

''Члан 30. 
 

 Надзор над спровођењем одредаба ове 
одлуке врши Одељење за послове заштите и 
унапређивања животне средине Градске управе 
града Зрењанина, а инспекцијски надзор над 
спровођењем одредаба ове одлуке врши 
Одељење инспекција Градске управе града 
Зрењанина, изузев члана 14. ст. 1, 2, 3. и 4, члана 
15. ст. 1, 2. и 3. и члана 16. над којима надзор 
врши Одељење комуналне полиције Градске 
управе града Зрењанина.'' 
 

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: 06-109-8/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 25. став 1. тачка 6. 
подтачка 4. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10 и 
101/10) члана 6. тачка 12. и члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06 и 47/11) и члана 31. тачка 
3. и 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08) 
Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној  20.09.2011. године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ 
КОЈЕ ВРШИ ГРАДСКА УПРАВА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о накнадама за услуге које 

врши Градска управа (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 14/10, 15/10-испр. 5/11 и 11/11) у 
Тарифи накнада за рад Градске управе, Тарифни 
број 3, ''Списи и радње из области урбанизма'', 
мења се и гласи: 
 

''Тарифни број 3. 
 
1. Издавање информација о локацији: 
- о могућностима и ограничењима градње 
(општа информација о локацији) ....6.000,00 дин. 
- за изградњу помоћног објекта .......6.000,00 дин. 
- за изградњу трафо станице 10/04 kV и 20/04 k 
...........................................................15.000,00 дин. 
2. Издавање локацијске дозволе: 
- за изградњу, односно доградњу стамбеног 
објекта са једном стамбеном јединицом 
..........................................................12.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу стамбено-
пословног објекта са више функционалних 
целина и до осам стамбених јединица 
..........................................................24.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу 
вишепородичног и пословног објекта 
..........................................................40.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу индустријског 
објекта ............................................45.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу складишта, 
магацина и сличних објеката .........12.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу јавних објеката 
( објекати у области образовања, здравства, 
социјалне заштите, културе,спорта и сл.) 
..........................................................25.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу 
инфраструктурних објеката (МРС, црпна 
станица и сл.) и инфраструктурне мреже у 
регулацији улица (коловоз, водовод, 
канализација, гасовод, вреловод, 
телекомуникациони и електроенергетски 
објекат) до 1000 m ...........................15.000,00 дин. 
- за изградњу, односно доградњу 
инфраструктурних објеката (МРС, црпна 
станица и сл.) и инфраструктурне мреже у 
регулацији улица (коловоз, водовод, 
канализација, гасовод, вреловод, 
телекомуникациони и електроенергетски 
објекат) преко 1000 m ..............................8 дин./m 
- за изградњу, односно доградњу паркинга и 
сличних објеката ..............................8.000,00 дин.  
3. Издавање   грађевинске   дозволе  
.............................................................1.000,00 дин. 



 20. септембар 2011. год.       Број 14             Службени лист града Зрењанина                       Страна 433  

 

4. Издавање решења о измени решења о 
локацијској  
и грађевинској дозволи, односно  
измени одобрења за изградњу  
и поврђеног главног пројекта, односно 
 измени решења о грађевинској дозволи, 
 издатим по одредбама раније важећих 
закона,  
услед промене инвеститора ...........1.000,00 дин. 
5. Издавање решења о измени решења о 
грађевинској дозволи, односно  
измени одобрења за изградњу и  
потврђеног главног пројекта, односно  
измени решења о грађевинској дозволи, 
издатим по одредбама раније важећих закона,  
услед промена у току грађења ......1.000,00 дин. 
6. Издавање решења којим се одобрава 
извођење радова,  
(изградња помоћних и економских објеката,  
инвестиционо одржавање и уклањање препрека 
за особе са инвалидитетом,  
реконструкција, адаптација, санација, уградња 
унутрашњих инсталација у постојећи објекат и 
сл.),  
односно промена намене објекта ( без 
извођења грађевинских радова или уз извођење 
грађевинских радова) .......................1.000,00 дин. 
7. Издавање решења о уклањању објекта 
................................................................550,00 дин. 
8. Потврђивање урбанистичког пројекта 
.............................................................1.000,00 дин. 
9. Потврђивање пројекта препарцелације и 
парцелације .....................................1.000,00 дин. 
10. Издавање услова за исправку граница 
суседних парцела ...........................1.000,00 дин. 
11.Издавање решења о постављању 
монтажних објеката на јавним површинама 
.............................................................550,00 дин.'' 
 

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: 06-109-9/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07), члана 31. став 1. тачка 6. и члана 
108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  20.09.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08, 
9/10, 20/10 и 9/11), у члану 4. став 2. алинеја 35, 
реч: ''Сремчева'', замењује се речима: ''Стевана 
Сремца''. 

У истом члану став 4. алинеја 35, после 
броја: ''7'' брише се тачка. 

У истом члану став 10. додаје се нова 
алинеја 35 која гласи: ''-Саве Ковачевића'', а 
досадашње алинеје 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44 и 45 постају алинеје 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45 и 46. 

У истом члану став 15. алинеја 17, реч: 
''Бојовића'', замењује се речју: ''Бојанића''. 

 
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: 06-109-10/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу чл. 23. и 26. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', број 72/09), чл. 4. и 13. 
Закона о јавним службама ((''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 31. став 1. 
тач. 6. и 38. и члана 108. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 20.09.2011. године, 
донела је 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША 
ЈОВАНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Народног 

позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/98, 4/98 и 2/02 и ''Службени лист града 
Зрењанина'' број 14/09), у члану 1. додаје се став 
2. који гласи: 

 
''Скраћени назив Позоришта је: НП 

''Тоша Јовановић'' Зрењанин.'' 
 

Члан 2. 
 

Члан 3. мења се и гласи:  
''Члан 3. 

 
Делатност позоришта је: 

 
90.01   извођачка уметност, 
58.11   издавање књига, 
73.12   медијско представљање, 
68.20  изнајмљивање властитих или изнајмљених 
некретнина и управљање њима, 
77.12   изнајмљивање и лизинг камиона,  
56.29  остале услуге припремања и послуживања 
хране. 

Позориште може обављати за сопствене 
потребе и следеће делатности производног и 
услужног карактера: 
16.10   резање и обрада дрвета, 
16.22   производња паркета, 
16.24   производња дрвне амбалаже, 
16.29   производња осталих производа од дрвета, 
плуте, сламе и прућа, 
25.11 производња металних конструкција и 
делова конструкција, 
25.12   производња металних врата и прозора, 
25.62   машинска обрада метала, 
95.24   одржавање и поправка намештаја, 
31.01 производња намештаја за пословне и 
продајне просторе, 
31.02   производња кухињског намештаја, 
31.09   производња осталог намештаја, 
56.10 делатности ресторана и покретних 
угоститељских објеката, 
96.02 делатност фризерских и козметичких 
салона. 

Позориште може обављати и следеће 
делатности услужног карактера: 
49.31   градски и приградски копнени превоз, за 
сопствене потребе, 

49.39 остали превоз путника у копненом 
саобраћају, за сопствене потребе. 

Позориште може вршити превоз 
путника, готових сценских лутака, материјала за 
израду: лутака, декора, костима, реквизита, 
сценске шминке и козметике и сценско-техничке 
опреме у домаћем и међународном саобраћају за 
сопствене потребе и потребе извођења 
представа. 

Позориште може вршити послове 
спољно-трговинског промета: увоз готових 
сценских лутака и материјала за израду лутака, 
декора, костима, реквизита и сценске шминке и 
козметике, увоз готових декора, костима, 
реквизита и сценско-техничке опреме.'' 
 

Члан 3. 
 

Члан 4. мења се и гласи: 
 

''Члан 4. 
Средства за рад Позоришта обезбеђују 

се: 
- из буџета оснивача, 
1.из буџета Републике, покрајине, других 
институција, за поједине програме, 

2.из сопствених прихода (од продаје 
улазница, комплетних представа), 

3.донаторством, спонзорством, поклоном, 
легатом, и сл, 

4.пословима рекламе и пропаганде, 
издавачким пословима, 

5.од камата,  
6.уступањем ауторских и сродних права, 
7.из других извора у складу са законом 

(издавањем слободног пословног 
простора и покретних ствари у закуп и 
слично). 

Средства Позоришта користе се према 
њиховој намени, у складу са законом и 
утврђеним плановима и програмима рада. 
Позориште у правном промету одговара за 

обавезе целокупном имовином.'' 
 

Члан 4. 
 

У члану 7. став 2. мења се и гласи: 
''Директора именује и разрешава 

Скупштина града Зрењанина у складу са 
Статутом Позоришта.'' 

 
Члан 5. 

 
Члан 8. мења се и гласи: 

 
''Члан 8. 

Директор Позоришта: 
- организује и руководи радом у установе, 
- заступа и представља Позориште, 
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- обезбеђује законитост рада и пословања; 
- у складу са законом и овим Статутом, 
доноси општа акта установе:  
 
акт о организацији и систематизацији 
радних места и друга општа акта, одлуке 
из области безбедности и здравља на раду 
и заштите од пожара, 
- извршава одлуке Управног одбора, 
- предлаже програм рада и план развоја и 
одговара за спровођење истих, 
- доноси  појединачне одлуке о 
обезбеђивању и коришћењу средстава 
према финансијском  плану, 
- одговаран је за материјално-финансијско 
пословање установе, 
- доноси одлуке о јавним набавкама и 
стара се о њиховој реализацији, 
- закључује све врсте уговора, 
- одлучује о издавању пословног простора 
и покретних ствари у закуп, односно о 
поверавању наведених послова јавним 
предузећима, агенцијама, 
- одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у 
складу са законом, колективним 
уговорима и другим општим актима 
Позоришта; о лицима која нису у радном 
односу, а која су у складу са законом 
ангажована на раду у Позоришту 
(привремено и повремено вршење 
послова, волонтери, уговори о делу, 
ауторски уговори), 
- именује и разрешава чланове комисија, 
радних група, 
- подноси извештаје о раду и резултатима 
пословања Позоришта и периодичне и 
годишње обрачуне, 
- врши и друге послове предвиђене 
законом, колективним уговором и 
Статутом.  

 
Члан 6. 

 
  Члан 9. мења се и гласи: 

''Члан 9. 
 

Управни одбор је орган управљања 
Позориштом. 

Управни одбор има пет чланова које 
именује и разрешава Скупштина града 
Зрењанина из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности.  

Председника управног одбора именује 
оснивач из реда чланова управног одбора. 

Два члана управног одбора именују се из 
реда запослених у Позоришту, на предлог 
репрезентативног синдиката. 

Најмање један члан Управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне тј. програмске делатности. 

Састав Управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола.      

Чланови Управног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута.'' 

 
Члан 7. 

 
После члана 9. додаје се нови члан 9а, 

који гласи: 
 

''Члан 9а. 
Управни одбор: 
- доноси Статут Позоришта, 
- доноси опште акте (правилнике, одлуке и 
др.) у складу са законом,  
 
- утврђује пословну и развојну политику, 
- одлучује о пословању установе, 
- доноси годишњи програм рада и 
вишегодишње планове рада и развоја на 
предлог директора, 
- усваја извештај о пословању, периодичне 
извештаје и годишњи обрачун, 
- утврђује цене улазница за представе и 
друге манифестације Позоришта, 
- доноси развојне програме (дугорочна 
репертоарска опредељења, кадровски 
планови, планови стручних усавршавања и 
слично) или на исте на захтев директора даје 
мишљења, 
- разматра и усваја извештаје о пословању 
Позоришта и раду других органа Позоришта, 
- одлучује о коришћењу средстава у складу 
са законом и доноси финансијски план; 
- доноси инвестиционе програме и утврђује 
динамику реализације, 
- доноси планове јавних набавки мале и 
велике вредности, 
- покреће питања одговорности директора и 
члана Управног одбора пред надлежним 
органима оснивача или другим државним 
органима, 
- даје мишљења, препоруке, закључке и 
слично на одлуке директора у вршењу 
послова руковођењем Позориштом – на 
захтев директора, 
- упућује, односно одобрава службени пут 
директора у иностранство, 
- именује и разрешава чланове комисија, у 
складу са законом и другим општим актима 
Позоришта, 
- разматра питања односа директора и 
синдиката на њихов захтев, 
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- разматра предлоге синдиката у вези 
остваривања права радника ако нису у 
надлежности директора, 
- даје предлог о статусним променама у 
складу са законом, 
- врши и друге послове у  складу са законом, 
Статутом и другим актима Позоришта и 
актима Оснивача.'' 

 
Члан 8. 

 
 Члан 10. мења се и гласи: 

''Члан 10. 
 
 Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Позоришта. 
 Надзорни одбор има три члана које 
именује и разрешава оснивач. 
 Председника надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова надзорног одбора. 
 Највише једна трећина чланова 
надзорног одбора именује се из реда запослених 
у Позоришту на предлог репрезентативног 
синдиката. 
 Састав надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 
 Чланови надзорног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута. 
 За члана надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан управног одбора 
Позоришта.'' 

Члан 9. 
  
 После члана 10, додаје се нови члан 10а 
који гласи: 

''Члан 10а 
 
 Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду 
Скупштини града Зрењанина.''  
 

Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном листу 
града Зрењанина.“ 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-109-11/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 

171 
На основу чл. 23. и 26. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09), чл. 4. и 13. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 31. став 1. 
тач. 6. и 38. и члана 108. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 20.09.2011. године 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНAMA  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ 
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА У  

ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Савремене галерије 
уметничке колоније Ечка у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
6/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
број 14/09 ), члан 3. мења се и гласи: 

 
''Члан 3. 

 
''Шифра делатности Галерије је: 
91.02 - делатност музеја галерија и збирки. 
Поред претежне делатности из става 1. овог 
члана, Галерија обавља и следеће делатности: 
18.13 Услуге припреме за штампу; 
47.6 Tрговина на мало предметима за културу 
и рекреацију у специјализованим 
продавницама; 
47.78 Остала трговина на мало новим 
производима у специјализованим 
продавницама; 
58.19 Остала издавачка делатност; 
63.11 Обрада података, хостинг и сл. 
74.10 Специјализоване дизајнерске 
делатности; 
82.30 Организовање састанака и сајмова; 
90.0 Стваралачке уметничке и забавне 
делатности; 
90.03 Уметничко стваралаштво; 
91 Делатност библиотека, архива, музеја 
галерија и збирки и остале културне  
делатности; 
91.01 латност библиотека и архива; 
91.03 Заштита и одржавање непокретних 
културних добара, културно-историјских 
локација, зграда и сличних туристичких  
споменика.'' 

Члан 2. 
 

 Члан 8. мења се и гласи: 
 

''Члан 8. 
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Директор Галерије има следеће 
надлежности: 

1) организује и руководи радом  
Галерије; 

2) доноси акт о организацији и 
систематизацији послова и друга општа акта у 
складу са законом и статутом  Галерије; 

3) извршава одлуке управног одбора 
Галерије; 

4) заступа Галерију; 
5) стара се о законитости рада Галерије; 
6) одговоран је за спровођење програма 

рада Галерије; 
7) одговоран је материјално-финансијско 

пословање Галерије; 
8 ) врши и друге послове утврђене 

законом и статутом Галерије.'' 
 

Члан 3. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
''Члан 9. 

 
 Галеријом управља управни одбор. 

Управни одбор има пет чланова. 
Председника управног одбора именује 

оснивач из реда чланова управног одбора. 
Чланове управног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Зрењанина, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности. 

Два члана управног одбора именују се из 
реда запослених у Галерији на предлог 
репрезентативног синдиката Галерије. 

Најмање једна половина  чланова 
управног одбора из реда запослених  мора да 
буде  из реда носилаца основне, тј програмске 
делатности. 

Састав управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови управног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута.'' 

 
Члан 4. 

 
 После члана 9. додаје се члан 9а који 
гласи: 
 

''Члан 9а 
Управни одбор Галерије: 

 1) доноси статут; 
 2) доноси друге опште акте Галерије, 
предвиђене законом и статутом; 
 3) утврђује пословну и развојну 
политику; 
 4) одлучује о пословању Галерије; 

 5) доноси програме рада Галерије,  на 
предлог директора; 
 6) доноси годишњи финансијски план; 
 7) усваја годишњи обрачун; 
 8) усваја годишњи извештај о раду и 
пословању; 
 9) даје предлог о статусним променама, у 
складу са законом; 
 10) даје предлог оснивачу о кандидату за 
директора; 
 11) закључује уговор о раду са 
директором, на одређено време, до истека рока 
на који је изабран, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора именовано 
лице које је већ запослено у Галерији на 
неодређено време, закључује анекс уговора о 
раду, у складу са законом о раду; 
 12) одлучује о другим питањима 
утврђеним законом и статутом. 
 Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) 
даје Скупштина града Зрењанина.'' 
 

Члан 5. 
 

Члан 10. мења се и гласи: 
''Члан 10. 

 
Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Галерије. 
 Надзорни одбор има три члана. 

Председника надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова надзорног одбора. 
 Чланове надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина града Зрењанина. 
  Један члан надзорног одбора именује се 
из реда запослених у Галерији на предлог 
репрезентативног синдиката Галерије. 

Састав надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови надзорног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута. 

Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње подноси извештај о свом раду 
Скупштини града Зрењанинa.'' 
  

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објавњивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-12/11-I 
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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), чл. 9. 10. 14. и 113. Закона 
о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', 
бр.24/11), 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 
20.09.2011. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Центра за 
социјални рад општине Зрењанин 
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 
1/92) и (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр.1/98), назив Одлуке мења се и гласи: ''Одлука 
о оснивању Центра за социјални рад града 
Зрењанина''. 
 

Члан 2. 
 

 Члан 1. мења се и гласи: 
''Члан 1. 

 
 Овом одлуком град Зрењанин оснива 
јавну установу Центар за социјални рад града 
Зрењанина ради остваривања права у области 
социјалне заштите и пружања услуга социјалне 
заштите утврђених законом, као и ради 
обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и других стручних послова у 
социјалној заштити и остваривања другог 
законом утврђеног интереса.'' 
 

Члан 3. 
 

 Члан 2. мења се и гласи: 
''Члан 2. 

 
 Назив оснивача је Скупштина града 
Зрењанина (у даљем тексту: Оснивач) са 
седиштем у Зрењанину, улица Трг слободе 10. 

 Назив установе је Центар за социјални 
рад града Зрењанина. (у даљем тексту: Центар). 
 Центар је правно лице. 
 Седиште Центра је у Зрењанину, у улици 
Народног фронта бр. 2.'' 
 Промена назива и седишта Центра врши 
се уз сагласност Оснивача. 

 
Члан 4. 

 
 Члан 3. мења се и гласи: 

''Члан 3. 
  Делатност Центра је: 
- 88.99 - остала непоменута социјална заштита 
без смештаја, 

- 87.90 - остали облици социјалне заштите са 
смештајем, 

- 88.91 – делатност дневне бриге о деци. 
 У оквиру делатности из става 1. овог 
члана Центар одлучује о остваривању права 
корисника социјалне заштите утврђених законом 
и о коришћењу услуга социјалне заштите и врши 
друге послове утврђене законом, овом одлуком и 
другим градским прописима. 
 Социјална заштита, у смислу закона и 
ове одлуке, јесте организована делатност 
Центра, чији је циљ пружање помоћи и 
оснаживање за самосталан и продуктиван живот 
у друштву појединца и породице, као и 
спречавање настајања и отклањања последица 
социјалне искључености. 
 Услуге социјалне заштите, у смислу 
закона и ове одлуке, јесу активности Центра које 
подразумевају пружање подршке и помоћи 
појединцу и породици ради побољшања, 
односно, очувања квалитета живота, отклањања 
и ублажавања ризика неповољних животних 
околности, као стварања могућности за 
самосталан живот у друштву. 

Промена  делатности Центра  врши  се на 
начин  предвиђеним  Статутом уз сагласност 
Оснивача.'' 

Члан 5. 
 

 Члан 4. мења се и гласи: 
''Члан 4. 

 Центар стиче средства: 
- из буџета Републике; 
- из буџета аутономне покрајине; 
- из буџета Града; 
- наплатом услуга; 
- из других извора (поклони, легати, донаторство и 
др.).'' 

Члан 6. 
 

 Члан 5. мења се и гласи: 
''Члан 5. 

 
 Права и обавезе Оснивача су: 
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1. доноси акт о оснивању Центра, 
2. даје сагласност на статут, 
3. даје сагласност на промену назива и 
седишта, 

4. даје сагласност на промену делатности, 
5. даје сагласност на програм рада, 
6. разматра извештај о раду и пословању, 
7. именује и разрешава директора, 
8. именује и разрешава чланове Управног и 
Надзорног одбора и 

9. друга права и обавезе у складу са законом.'' 
  

Члан 7. 
 

 Члан 6. мења се и гласи: 
''Члан 6. 

 Права и обавезе Центра су: 
1. да континуирано и квалитетно обавља 
делатности из члана 3. ове Одлуке, 

2. да рационално користи средства, 
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.'' 

 
Члан 8. 

 
 Члан 7. мења се и гласи: 

''Члан 7. 
 
 Органи Центра су: директор, Управни 
одбор и Надзорни одбор. 

 
Члан 9. 

 
 После члана 7. додаје се члан 8. који 
гласи: 

''Члан 8. 
 
 Директор је пословодни орган. 
 Директора  именује оснивач на период од 
четири године, на основу конкурса, а по 
прибављеном мишљењу Управног одбора Центра 
и сагласности  надлежног органа аутономне 
покрајине. 
 Конкурс за именовање директора Центра 
расписује Управни одбор најкасније 30 дана пре 
истека мандата раније  именованог директора.'' 
  Директор Центра организује и руководи 
процесом рада и пословања, заступа и представља 
Центар и одговоран је за законитост рада 
Центра.'' 
 
 

Члан 10. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
''Члан 9. 

 
 Управни одбор Центра има пет чланова и 
чине га два представника по предлогу запослених и 
три представника оснивача, од  којих је један из 
реда чланова удружења чији су циљеви усмерени 
на заштиту права социјално угрожених лица, ако на 
територији за коју је основан центар за социјални 
рад делује и има седиште такво удружење. 
 Чланове Управног одбора Центра именује 
оснивач на четири године. 
 Ако предлагач из става 1. овог члана не 
предложи представника у Управни одбор у року од 
30 дана од дана када је оснивач  упутио писмени 
позив, тог представника именује оснивач. 
 Управни одбор: 

- доноси Статут и друга општа акта Центра; 
- одлучује о пословању Центра; 
- одлучује о коришћењу средстава у складу са 
законом; 

- усваја извештај о пословању и годишњи 
обрачун; 

- усваја годишњи извештај о раду и доноси 
програм рада Центра; 

- бира председника Управног одбора уколико 
није именован актом оснивача о именовању 
Управног одбора Центра; 

- даје упутства и смернице за рад директору; 
- именује и разрешава чланове сталних и 
повремених комисија чије је именовање у 
његовој надлежности и одређује делокруг 
рада; 

- разматра и одговара на предлоге и примедбе 
синдиката у вези са остваривањем права  
запослених и материјалним положајем 
запослених; 

- решава у другом степену по приговорима 
учесника у конкурсу за расподелу станова; 

- стара се о истинитом, потпуном и 
благовременом обавештавању запослених о 
проблематици рада и пословања; 

- доноси финансијски план; 
- даје сагласност на план јавних набавки; 
- врши и друге послове утврђене актом о 
оснивању и Статутом.'' 

 
Члан 11. 

 
 Члан 10. мења се и гласи: 

''Члан 10. 
 

 Надзорни одбор Центра има три члана и 
чине га два представника оснивача и један  
представник по предлогу запослених. 
 Чланове Надзорног одбора Центра именује 
оснивач на четири године. 
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 Ако предлагач из става 1. овог члана не 
предложи представника у Надзорни одбор у року 
од 30 дана од дана када је оснивач  упутио 
писмени позив, тог представника именује 
оснивач. 
 Надзорни одбор:  

- врши надзор над радом и пословањем 
Центра, 

- врши преглед годишњег извештаја о 
финансијском пословању и обрачуну 
средстава, 

- указује на пропусте у раду  Управног 
одбора, директора и комисија, 

- o резултатима надзора обавештава  у 
писаном облику директора Центра и 
оснивача.'' 

 
Члан 12. 

 
 Члан 11. мења се и гласи: 

''Члан 11. 
  
 До именовања директора, председника и 
чланова управног, односно надзорног одбора 
установе према одредбама закона и ове одлуке, 
директор, председник и чланови управног, 
односно надзорног одбора установе настављају 
рад према прописима који су важили на дан 
њиховог именовања, укључујући и правила о 
престанку дужности.'' 
 

Члан 13. 
 

 После члана 12. додаје се нови члан 13. 
који гласи: 

''Члан 13. 
 

 Центар је дужан да усклади свој статут и 
друга општа акта са одредбама ове одлуке у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.'' 
 

Члан 14. 
 

 Досадашњи чл. 13-15 бришу се. 
 Досадашњи чл. 16. и 17. постају чл 14. и 
15. 

Члан 15. 
 

 За све што није регулисано овом одлуком 
примењиваће се важеће одредбе закона  и других 
позитивно-правних прописа и одредбе Статута 
Центра. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

СКУШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
Број: 06-109-13/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 8. став 3. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана  40.  тачка 32. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Члана 20. Одлуке о 
начину и условима поверавања обављања 
комуналних делатности на територији града 
Зрењанина (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 13/06, 17/07 и ''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 28/08) и Решења Градоначелника 
бр. IV-03-01-06-88/11 од 23.06.2011. године, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 20.09.2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
 
 1. ПОВЕРАВА СЕ ''NET BUS CO'' 
D.O.O. из Зрењанина обављање комуналне 
делатности јавног линијског превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на 
територији града Зрењанина. 
 
 2. Обаваљање комуналне делатности у 
смислу тачке 1. ове Одлуке поверава се на 
период од пет година. 
 
 3. Овлашћује се Градоначелник  да на 
основу ове Одлуке са ''NET BUS CO'' D.O.O из 
Зрењанина закључи уговор о поверавању 
комуналне делатности превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на 
територији града Зрењанина. 
 

4. Налаже се Градоначелнику да 
приликом закључења уговора из претходне тачке 
ове Одлуке,у уговор угради и одредбе којима се 
налаже '' NET BUS CO '' D.O.O. из Зрењанина да 
у уговореном периоду што пре почне са 
увођењем нископодних аутобуса на линијама 
градског и приградског саобраћаја ,а у сарадњи 
са Саветом Скупштине града Зрењанина  за 
унапређење положаја особа са инвалидитетом. 
 
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-14/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 31. став 1. тачка 9. и 
члана 108. став 1. Статута Града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 20.09.2011. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народног 

музеја Зрењанин, број 01-609 oд 08.09.2011. 
године, који је донео Управни одбор Музеја на 
седници одржаној дана 08.09.2011. године. 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-15/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
 
175 

На основу члана 31. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  дана 
20.09.2011. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Завода 
за заштиту споменика културе Зрењанин број: 
59-1/11, који је донет на седници Управног 
одбора Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин одржаној дана 21.04.2011. године. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-109-16/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 96.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 
81/09-исправка и 24/2011),  члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку отуђења или давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 16/2009, 1/2010 и 1/2011)  и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 20.09.2011.године, донела је 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 У Програму отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града 
Зрењанина за 2011.годину („Службени лист града Зрењанина“ бр.1/11, 9/11 и 11/11) код Плана 
детаљне регулације радне зоне „Југоисток“  („Службени лист општине Зрењанин“ бр.1/06) у 
табеларном прегледу додаје се нова парцела са следећим подацима: 
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Код Плана детаљне регулације „Северозапад-Елемир“  („Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) у 
табеларном прегледу трећи ред мења се и гласи: 
 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
План детаљне регулације радне зоне „Југоисток“ („ Службени лист општине Зрењанин“ бр.1/06) 

 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 

Лист 
непокретности 
број 22932 

кат.број 
15365/93  

183.572 

Делимично уређено:    
- Магистрални и примарни  водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална и примарна фекална 

канализација;                                   
- Магистрална и примарна  

електромрежа;     
- Примарна јавна расвета;                         
- Магистрални и примарни  коловози;                                        
- Примарни  тротоари.           
 
(Недостајућа инфраструктура:  
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна канализација; 
- Секундарна фекална канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни коловоз; 
- Секундарни троторари.) 
 

V  

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
План детаљне регулације „Северозапад-Елемир“ („ Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 
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Код Генералног плана Зрењанина 2006 -2026  („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и 
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) - локалитет „Урош Предић“ у табеларном прегледу 
додају се нове парцеле са следећим подацима: 
 

Лист 
непокретности 
број 2787 

кат.број 
750/1 

274.024 

Делимично уређено:  
- Магистрални и примарни  водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална и примарна фекална 

канализација;                                   
- Магистрална и примарна  

електромрежа;     
- Примарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални и примарни  коловози;                                        
- Примарни  тротоари.                                                                
 
(Недостајућа инфраструктура:  
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна канализација; 
- Секундарна фекална канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни коловоз; 
- Секундарни троторари.) 

                                                      

V  

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
Генерални план Зрењанина 2006 -2026  („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и 
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) - локалитет „Урош Предић“  

 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 

з.к. уложак 
бр.12895 

поседовни лист 
бр.22345 

к.о. Зрењанин I 
МЗ „Доситеј 
Обрадовић“ 

топ. и 
кат.број 
7246/1    

6.778 

Делимично уређено:       
- Магистрални, примарни и секундарни 

водовод; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

фекална канализација;                                  
- Магистрална и примарна електромрежа;    
- Примарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални, примарни и секундарни 

коловози;                                         
- Примарни  тротоари.                                                                
 
(Недостајућа инфраструктура:  
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II  
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После табеларног прегледа Генералноги плана Зрењанина 2006 -2026  („Службени лист града 
Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) –локалитет „Багљаш-
Трафостаница“  додају се нови плански докуметни који гласе: 
 

 
 
 
 
 

з.к. уложак 
бр.12895 

поседовни лист 
бр.22345 

к.о. Зрењанин I 
МЗ „Доситеј 
Обрадовић“ 

топ. и 
кат.број 
7246/4    

3.610 

Делимично уређено:       
- Магистрални, примарни и секундарни 

водовод; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

фекална канализација;                                  
- Магистрална и примарна електромрежа;    
- Примарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални, примарни и секундарни 

коловози;                                         
- Примарни  тротоари.                                                                
 
( Недостајућа инфраструктура :  
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II  

 
НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
План детаљне регулације комплекса ''Централна пијаца'' у Зрењанину  („Службени лист 
општине Зрењанина“ бр.11/03) - локалитет „Централна Пијаца“ 

 
 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 

Лист 
непокретности 
број 22894 

кат.број  
2983/22    

1.654 

Делимично уређено:        
- Магистрални, примарни и секундарни 

водовод; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

фекална канализација;                                  
- Магистрална и примарна  

електромрежа;     
- Примарна и секундарна јавна расвета;                              
- Магистрални, примарни и секундарни 

коловози;                                         
- Примарни и секундарни тротоари.                                                                
 
( Недостајућа инфраструктура :  
- Секундарна електромрежа)                                                

II  
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НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
План детаљне регулације обилазног пута око Зрењанина „Обилазнице“ („ Службени лист града 
Зрењанина“ бр.21/10 и 22/10) 

 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 

Лист 
непокретности 
број 21213 

кат.број 
13420/5 

19.976 

Делимично уређено:       
- Магистрални и примарни водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

фекална канализација;                                  
- Магистрална и примарна електромрежа;    
- Примарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални, примарни и секундарни 

коловози;                                         
- Примарни  тротоари.                                                            
 
(Недостајућа инфраструктура:  
- Секундарни бодовод; 
- Секундарна кишна канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

IV  

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
ДУП ''Багљаш споменик'' ('' Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 5/78) – локалитет Багљаш 
споменик 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 

Лист 
непокретности 
број 20915 

кат.број 
2605/1 

8.081 

Делимично уређено:       
- Магистрални и примарни водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална и примарна фекална 

канализација;                                   
- Магистрална и примарна електромрежа;    
- Примарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални  примарни и секундарни 

коловози;                                         
- Примарни  тротоари.                                                                
 
(Недостајућа инфраструктура:  
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна канализација; 
- Секундарна фекална канализација; 

III 
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- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

Лист 
непокретности 
број 20915 

кат.број 
2604/1 

7.788 

Делимично уређено:       
- Магистрални и примарни водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална и примарна фекална 

канализација;                                   
- Магистрална и примарна електромрежа;    
- Примарна јавна расвета;                                                             
- Магистрални и примарни коловози;                                        
- Примарни  тротоари.                                                                
 
( Недостајућа инфраструктура :  
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна канализација; 
- Секундарна фекална канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни коловози; 
- Секундарни тротоари.) 

III 

Лист 
непокретности 
број 20915 

кат.број 
2603/2 

1.563 

Делимично уређено:       
- Магистрални и примарни водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална и примарна фекална 

канализација;                                   
- Магистрална и примарна електромрежа;    
- Примарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални и примарни коловози;                                        
- Примарни  тротоари.                                                                
 
( Недостајућа инфраструктура :  
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна канализација; 
- Секундарна фекална канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни коловози; 
- Секундарни тротоари.) 

III 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-20/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
 
 
177 
 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, 9/10 и 20/10) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 20.09.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ  
РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ 

САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2016. 

ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 
 Именује се Комисија за спровођење 
референдума за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Лазарево'' Лазарево за период од 01.01.2012. до 
31.12.2016. 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 ''Лазарево'' Лазарево именују се: 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
Генерални план Зрењанина 2006 -2026  („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и 
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) – локалитет Врањевачка 

Број листа 
непокретности 

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига) 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта Урбанистичка 

зона 

Лист 
непокретности 
број 21409 

кат.број 
13439/3 

3.228 

Делимично уређено:       
- Магистрални, примарни и секундарни 

водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 

канализација; 
- Магистрална, примарна и секундарна 

фекална канализација;                                  
- Магистрална, примарна и секундарна 

електромрежа;     
- Примарна и секундарна јавна расвета;                                                                       
- Магистрални, примарни и секундарни 

коловози;                                         
- Примарни  тротоари.                                                       
(Недостајућа инфраструктура:  
- Секундарна кишна канализација.) 

IV 



Страна 448               Број 14             Службени лист града Зрењанина                20. септембар 2011. год. 

 

 1. Миленко Дуловић - председник 
(ЈМБГ: 2111962850018) Лазарево, ул. Данила 
Ђокића 45, 
 2. Миланка Фуртула - заменик 
председника (ЈМБГ: 0606956850042) Лазарево, 
ул. Данила Ђокића бр. 76 
 3. Радмило Станишић - члан (ЈМБГ: 
3006964850010) Лазарево, ул. Ново насеље бб.       
 4. Сандра Цветић - заменик члана (ЈМБГ: 
0804970385039) Лазарево, ул. Младена 
Стојановића бб, 
 5. Вељко Црногорац- члан (ЈМБГ: 
1904946850055) Лазарево, Саве Ковачевића бб,  
 6. Гина Планинчић - заменик члана 
(ЈМБГ: 2110960855040) Лазарево, Алексе 
Бојовића 22. 
 

Члан 4. 
 
 Задатак Комисије је да у складу са 
Одлуком о расписивању референдума на 
територији МЗ ''Лазарево'' 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: 06-109-23/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи ( ''Службени гласник РС'' број 72/09, 
82/09-испр., 64/10-Одлука УС и 24/11) и  члана 
31. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'' број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној   20.09.2011.  
године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I 
 

У Решењу о образовању и именовању 
Комисије за планове (Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 11/11 ) у тачки V став 1. мења се 
и гласи: 
 

'' У Комисију се именују следећа лица: 
1. Драган Вујовић, Дипл.инж.ел. ''СМ 

Инжењеринг'' Зрењанин - председник, 
2. Милован Мркајић, Дипл.инж.грађ., ЈКП 

''Водовод и канализација'' Зрењанин – члан, 
3. Бранка Бајовић, Дипл.простор.план., ЈП 

''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин – члан, 

4. Милан Стелкић, Дипл.инж.саобр., ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин – члан, 

5. Споменка Урошевић, Дипл.инж.арх. 
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин – 
члан,  

6. Оливера Пауновић, Дипл.инж.арх., 
Перлез- члан, 

7. Силвија Каценбергер, Дипл.инж.арх. из 
Новог Сада, предложена од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине - члан, 

8. Бојана Божић, Дипл.простор.план. из 
Бечеја, предложена од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине - члан 

9. Бисерка Илијашев, Дипл.инж.арх. из 
Кикинде, предложена од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине - члан.'' 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-24/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
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На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), члана 43. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр.31/08 – Пречишћен текст) и 
сходно члану 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 20.09.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  САВЕТА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 

КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 
 

I 
 

 МАРКИ АТИЛА, пензионер , разрешава 
се дужности члана Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, на 
лични захтев. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-109-25/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), чл. 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 
20.09.2011. године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 O ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 

 
I 

 
 СЕКЕ АРПАД, геометар, бира се за 
члана 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: 06-109-26/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанин, број 21/08) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
20.09.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ  
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 СЕКЕ АРПАД, геометар, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе Зрењанин, као представник локалне 
самоуправе, на лични захтев.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-27/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
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 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 20.09.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ЈОЖЕФ СТОЈКО, професор 
математике и информатике, именује се за члана 
Управног одбора Предшколске установе  
Зрењанин, као представник локалне самоуправе.   
 

II 
 
 Мандат Јожефу Стојку траје до истека 
мандата Управног одбора Предшколске установе 
Зрењанин, који је именован 26.02.2009. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
28-56/09-I-10-01 (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 3/09). 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-28/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 10. 
Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 4/02 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09) 

Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 20.09.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА  
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША 

ЈОВАНОВИЋ''  ЗРЕЊАНИН   
 

I 
 
 ЉИЉАНА НИКОЛИЋ, суфлер, 
представник запослених, разрешава се дужности 
члана Надзорнoг одбора Народног позоришта 
''Тоша Јовановић'' Зрењанин.  
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-109-29/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 4/02 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 20.09.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА  
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША 

ЈОВАНОВИЋ''  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 МИЛИНКО МИЛОШЕВ, дипл. 
правник, представник запослених, именује се за 
члана Надзорнoг одбора Народног позоришта 
''Тоша Јовановић'' Зрењанин.      
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II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-109-30/11-I 
Дана: 20.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Александар Мартон,с.р. 
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