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На основу члана 4. Закона о путевима
("Службени гласник РС", бр. 46/91, 52/91, 53/93,
67/93, 48/94 и 42/98) и члана 4. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97 и
42/98) и члана 17. тачка 4. и члана 22. тачка 2 .
Статута општине Зрењанин ("Службени лист
општине Зрењанин", бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05)
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
27.09.2005.године, донела је

БРОЈ: 11

мобилношћу обезбеђују сталну
површина из члана 1. ове Одлуке.

употребљивост

Члан 3.

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Послове на одржавању јавних површина у
зимском периоду из члана 2. ове Одлуке извршавају:
- Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина" Зрењанин (у даљем
тексту: ЈП "Дирекција") и ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
на свим јавним површинама које су јој поверене на
управљање,
- Предузећа и друга правна лица,
предузетници, закупци и грађани.

I

Члан 4.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

За извршење послова на одржавању јавних
површина у зимском периоду, јавна предузећа из
члана 3. став 1. алинеја 1. ове Одлуке обезбеђују
потребна финансијска и друга средства на основу
својих планова и програма.
Извршење послова из члана 3. став 1. алинеја
1. ове Одлуке у делу који се односи на непосредно
одржавање ЈП "Дирекција" уступа предузећима које
врше редовно одржавање оваквих објеката и јавних
површина.
Уступање вршења послова из претходног
става врши се склапањем уговора на основу програма
зимске службе.
Извршење послова из члана 3. став 1. алинеја
1. ове Одлуке врши ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' из
Зрењанина на јавним површинама које су овом
предузећу поверене на управљање, а по налогу
надзорног органа Општинске управе.
Остала предузећа, друга правна лица,
предузетници, закупци и грађани, за послове
одржавања јавних површина у зимском периоду,
обезбеђују средства самостално.

Члан 1.
Овом Одлуком прописује се обавеза
Општинске управе, предузећа и других правних лица,
предузетника и грађана у погледу одржавања у
зимском периоду улица, локалних и некатегорисаних
путева, тротоара и других јавних површина, које
служе за одвијање јавног саобраћаја, возила и пешака
у граду Зрењанину и насељеним местима општине
Зрењанин.
Члан 2.
Одржавање у зимском периоду улица,
локалних и некатегорисаних путева, тротоара и
других јавних површина које служе за одвијање
јавног саобраћаја, возила и пешака, обухвата
нарочито следеће послове:
- чишћење и уклањање снега и леда са јавних
површина,
- посипање јавних површина одговарајућим
средствима, ради спречавања стварања поледице и
клизавих места,
- скидање залеђених клица са крова,
- одржавање саобраћајне сигнализације у
исправном и чистом стању,
- скидање блата и других наноса са јавних
површина који угрожавају безбедно кретање пешака
и возила,
- одржавање канализације у функционалном
стању, ради спречавања скупљања сувишне воде,
- организовање рада и дежурстава, потребних
средстава механизације и радника, који својом

Члан 5.
План и Програм зимске службе предузећа из
члана 4. став 1. ове Одлуке садрже нарочито:
- списак објеката и површина са потребним
задацима, на којима се организује одржавање у
зимском периоду у којем се посебно истичу објекти и
јавне површине који се одржавају у приоритету,
- број и назив средстава механизације која се
користе за послове одржавања у зимском периоду,
- број радника са списком који су предвиђени
за дежурство по сменама у нормалним условима рада,
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- број и списак механизације која ће се
ангажовати у тежим временским условима,
- адресу седишта дежурства зимске службе,
број телефона, име одговорног лица за руковођење
пословима зимске службе и његовог заменика,
- преглед потребних количина и других
материјала за посипање са назначењем места њиховог
депоновања.
План и програм зимске службе из претходног
става доносе се сваке календарске године до
31.октобра.
План и програм зимске службе доноси
Председник општине Зрењанин на предлог Штаба
зимске службе.
Члан 6.

27. септембар 2005
Члан 10.

Председник општине Зрењанин формира
Штаб зимске службе за организовање, извршење и
контролу зимског одржавања објеката и јавних
површина најкасније до 30.септембра.
Штаб зимске службе координира извршавање
послова и врши увид у извршење послова на зимском
одржавању јавних површина.
Штаб зимске службе из претходног става
формира се од представника организационе јединице
Општинске управе надлежног за комуналне послове,
ЈП "Дирекција", предузећа која учествују у зимској
служби и представника МУП-а.
Члан 11.

У извршавању послова зимске службе
приоритет имају путеви и улице којима се крећу
редовне аутобуске линије, везе са медицинским
установама, са објектима за снабдевање грађана, са
железничком и аутобуском станицом, пумпама за
снабдевање
горивом,
мостови,
надвожњаци,
аутобуска стајалишта и бициклистичке стазе.
Путеви, улице, мостови и надвожњаци из
претходног става морају увек бити у стању
проходности и употребљивости за намену којој
служе.
Члан 7.
Предузећа која управљају и старају се о
одржавању јавних површина у зимском периоду из
члана 1. ове Одлуке морају организовати дежурство
одговорних лица која предузимају мере ради
обезбеђења нормалног одвијања саобраћаја, а у
складу са усвојеним планом.
На месту дежурства обавезно је вођење
евиденције: о присутности руководиоца, радника,
исправности средстава механизације, о временским
приликама, стању јавних површина, пословима који
се извршавају у току смене и другим подацима
битним за рад зимске службе.
Члан 8.
Одржавање путева и улица и других јавних
површина у зимском периоду почиње 15.новембра, а
завршава се 15.марта наредне године.
Ако то захтевају временске прилике, а по
налогу Штаба зимске службе, послови одржавања у
зимском периоду могу се продужити односно
одредити да почну раније, у односу на претходни
став.
Члан 9.
Контролу одржавања јавних површина у
зимском периоду врши комунална инспекција и
надзорни орган који истовремено врше и увид у План
и програм зимске службе, у
организовање
дежурстава и рад екипа за функционисање зимске
службе.
ЈП "Дирекција" и ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
достављају своје Програме зимске службе Штабу
зимске службе најкасније до 15 октобра.

За случај да временске прилике захтевају
већа ангажовања средстава механизације и радника
него што је обезбеђено Програмом рада зимске
службе, односно ако временски услови имају
карактер елементарне непогоде, сва предузећа и
други субјекти укључују се у рад по програму за
случај ванредних прилика који доноси Председник
општине на предлог Штаба зимске службе.
Председник општине Зрењанин на предлог
Штаба зимске службе утврђује датум рада по Плану и
програму рада зимске службе за случај ванредних
прилика.
Члан 12.
Предузећа, друга правна лица, предузетници,
закупци и грађани дужни су да редовно очисте снег
испред и око својих објеката које користе, односно да
ове јавне површине посипају сољу или другим
материјалом у случају поледице као и да скидају
залеђене клице са олука и црепа.
Члан 13.
Предузећа која управљају Железничком
станицом, Аутобуском станицом за међумесни и
приградски саобраћај, као и предузећа која управљају
пијацама и паркинзима дужна су да редовно чисте
снег са тротоара, испред и око својих објеката и да
тротоар посипају одговарајућим материјалом у
случају поледице, као и да уклоне залеђене клице са
олука и црепа, због безбедности места на којима је
концентрација већег броја људи..
Члан 14.
За чишћење снега испред објеката у
изградњи одговоран је инвеститор.
Корисници неизграђеног градског грађевинског
земљишта такође су дужни да обезбеде уклањање
снега и чишћење испред и око својих објеката.
Члан 15.
У случају већих падавина а по налогу
надзорног органа односно комуналне инспекције снег
са коловоза и тротоара сакупља се на гомилу на
ивици тротоара, а ако је тротоар узан на ивичњаку
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коловоза, с тим да олучњаци и сливници не буду
затрпани и да се обезбеди несметани пролаз пешака.
Снег са формираних гомила односи се на
локације одређене програмима зимске службе.
II
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
500.000,00 динара казниће се предузеће и друго
правно лице за прекршај ако:
1. не очисти снег са прилазних путева и стаза
или исте не посипа одговарајућим материјалом у
случају поледице (Члан 12.)
2. као инвеститор не уклони снег и не изврши
посипање тротоара испред објеката у изградњи (Члан
14. став 1.)
3. као корисник неизграђеног градског
грађевинског земљишта не обезбеди уклањање снега
или посипање тротоара у случају поледице (Члан 14.
став 2.)
4. снег са коловоза и тротоара не сакупља на
начин одређен Одредбом члана 15. став 1. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу новчаном казном у износу од 250,00 до
25.000,00 динара.
Члан 17.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00
динара казниће се физичко лице ако:
1. не очисти снег са прилазних путева и стаза
или исте не посипа одговарајућим материјалом у
случају поледице (Члан 12.),
2. као инвеститор радова не уклони снег и не
изврши посипање тротоара испред објекта у изградњи
(Члан 14. став 1.),
3. као корисник неизграђеног градског
грађевинског земљишта не обезбеди уклањање снега
или посипање тротоара у случају поледице (Члан 14.
став 2.),
4. снег са коловоза и тротоара не сакупља на
начин одређен чланом 15. став 1. ове Одлуке.
Члан 18.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
500.000,00 динара казниће се предузеће или друго
правно лице за прекршај ако:
1. не организује непрекидно дежурство
одговорних лица за предузимање мера ради
обезбеђења нормалног одвијања саобраћаја (Члан 7.
став 1.),
2. на месту дежурства не обезбеди вођење
одговарајуће евиденције са свим елементима
потребним за рад зимске службе (Члан 7. став 2.),
3. не врши послове из члана 2. ове Одлуке и
ван времена одређеног чланом 8. став 1. ове Одлуке
кад то временске прилике налажу (Члан 8. став 2.),
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4. не достави најкасније до 15. октобра свој
програм зимске службе Штабу зимске службе (Члан
9. став 2.),
5. снег са формираних гомила не односи на
депонију по програму зимске службе (Члан 15. став
2.).
Новчаном казном у износу од 250,00 до
25.000,00 динара казниће се за прекршај из
претходног става и одговорно лице у предузећу или
другом правном лицу.
Члан 19.
Новчаном казном у износу од 2500,00 до
250.000,00 динара казниће се предузетник за
прекршај ако:
1. не очисти снег са прилазних путева и стаза
или исте не посипа одговарајућим материјалом у
случају поледице (Члан 12.),
2. као инвеститор не уклони снег и не изврши
посипање тротоара испред објеката у изградњи (Члан
14. став 1.),
3. као корисник неизграђеног градског
грађевинског земљишта не обезбеди уклањање снега
или посипање тротоара у случају поледице (Члан 14.
став 2.),
4. снег са коловоза и тротоара не сакупља на
начин одређен одредбом члана 15. став 1. ове Одлуке.
III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Надзор над спровођењем одредаба ове
Одлуке врши Комунална инспекција Општинске
управе општине Зрењанин и надзорни орган
Општинске управе.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о зимском одржавању улица, путева и
других јавних површина ("Службени лист општине
Зрењанин", бр. 2/01).
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Зрењанин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-1/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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IV ХВАТАЊЕ НАПУШТЕНИХ И
САХРАЊИВАЊЕ УГИНУЛИХ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 43.
Послове хватања и превоза напуштених
домаћих животиња, као и послове сакупљања и
сахрањивања угинулих домаћих животиња врши ЈКП
"Чистоћа и зеленило" Зрењанин или друго предузеће,
предузетник или организација са којом општина
закључи уговор.
Сахрањивање угинулих домаћих животиња
врши се на посебно уређеном простору за те намене гробљу животиња, које одржава ЈКП "Чистоћа и
зеленило" Зрењанин а у року од 12,00 часова од
момента пријављивања.
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Новчаном казном у износу од 1.000,00 до
50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
ако се не придржава одредби члана: 2, 3, 4, 6, 8 - 44.
Члан 47.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до
50.000,00 динара прекршајно ће се казнити физичко
лице ако се не придржава одредби члана 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. и 44. ове Одлуке,
односно не поступи по решењу инспектора.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врше
комунална инспекција и инспекција за заштиту
животне средине општине Зрењанин.

V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Члан 44.
Забрањено је у складу са овом Одлуком:
1. злостављање и напуштање домаћих
животиња,
2. хватање и уништавање домаћих животиња,
осим од стране овлашћене организације или службе у
складу са поступком и начином прописаним овом
Одлуком,
3. остављање лешева угинулих животиња и
њихових делова,
4. сахрањивање угинулих животиња и
њихових делова ван места одређеног за ту сврху,
5. хушкање једне животиње на другу,
6. организовање борби животиња и
омогућавања учешћа животиња у тим борбама,
7. увођење паса и мачака и других животиња
у службене просторије, средства јавног саобраћаја, на
јавна купалишта и шеталишта или на друга јавна
места где се окупља већи број грађана,
8. шишање паса у парковима и на другим
јавним површинама,
9. појење животиња на јавним чесмама и
бунарима намењеним водоснабдевању грађана.

Држаоци домаћих животиња дужни су да
услове и начин држања домаћих животиња ускладе са
одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 50.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о начину држања домаћих животиња на
територији општине Зрењанин ("Службени лист
општине Зрењанин", бр. 14/2000 и 7/2001).
Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Зрењанин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-3/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
100.000,00 динара, казниће се за прекршај предузеће
или друго правно лице ако се не придржава одредби
члана: 2, 3, 4, 6, 8 - 44.
Одговорно лице у правном лицу казниће се
за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у
износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара.
Члан 46.
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На основу члана 18. тачка 11. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
9/02, 33/04 и 135/04 ), члана 7. и 36. Закона о превозу
у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр.
46/95, 66/01 и 61/05) и члан 22. тачка 21. Статута
општине Зрењанин
(''Службени лист општине
Зрењанин '', бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
27.09.2005. год. доноси:
ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

Страна 116

Члан 8.
Чланови 94, 95. и 96. постају чланови 84, 85. i
86.

Члан 1.

Члан 9.

У Одлуци о јавном превозу путника на
територији општине Зрењанин
(Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 10/03, 13/03, 8/05 и 9/05) у
члану 47. реч: ''аутобусима'' брише се.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

Члан 2.
У члану 48. иза става 1. додаје нови став 2.
који гласи:
''Ванлинијски превоз путника обавља се
аутобусом или путничким аутомобилом са девет
седишта рачунајући седиште возача''.
Члан 3.
У члану 49. иза речи: ''у аутобусу'' додају се
речи: ''или у другом возилу''.
Члан 4.
Иза члана 51. додаје се нови члан 51a. који
гласи:
''Оделење за послове привреде, финансија и
рачуноводства доноси програм којим се дефинишe
оптимално организовање ауто-такси превоза.
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог
члана дефинишу се у текућој години за наредну
годину, а на основу карактеристика превозних
захтева-вожњи , које обављају стручне организације.
Приликом доношења програма из става 1.
овог члана Оделење за послове привреде, финансија и
рачуноводства нема право да ограничава број лица
која могу обављати ауто-такси превоз на територији
општине''.
Члан 5.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-4/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 120. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС '', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'' број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 27.09.2005.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак
утврђивања назива улица и тргова и других делова
насељених места на територији општине Зрењанин.
Члан 2.

У члану 54. тачка 4. мења се и гласи:
''да је уграђен таксиметар, технички
исправан, баждарен и пломбиран који стално за време
вожње или стајања у току вожње, аутоматски
израчунава и показује цену вожње, у зависности од
пређеног пута и укупног трајања вожње.
Таксиметар мора да буде постављен у такси
возилу тако да је износ утврђен радом таксиметра
видљив путнику''.
Члан 6.
Чланови 82, 84, 86. и 91. постају чланови 79,
80, 81. и 82.
Члан 7.
После члана 82. додаје се нови члан 83. који

Улице и тргови насељених места на
територији општине Зрењанин морају имати утврђен
и означен назив.
Деловима насељених места могу се дати
називи.
Под појмом улице, трга или другог дела
насељеног места сматра се одређена просторноурбанистичка целина одређена урбанистичким
планом као и затеченим стањем на терену.
Утврђивање просторно-урбанистичке целине
која ће бити одређена као улица, трг или други део
насељеног места, одређује одељење Општинске
управе надлежно за послове урбанизма у складу са
ставом 3. овог члана.
Члан 3.

гласи:
''Новчаном казном од 5.000,00 динара до
25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице које обавља јавни превоз путника и ствари, а
није регистровано за обављање тих врста превоза
(члан 2 ове Одлуке)''.

Називи улица, тргова и других делова
насељених места исписују се у складу са Законом и
прописима Скупштине општине.

Страна 117
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II ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА НАЗИВА
УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Члан 9.

Члан 4.

Стручне и административне послове за
Комисију обавља Одељење за послове из области
друштвених делатности.

Називи улица, тргова и других делова
насељених места утврђују се према универзалним
вредностима и значењима, по именима знаменитих
личности, значајних историјских, политичких,
географских, етнолошких и других обележја.
Називи се утврђују новим улицама, трговима
и другим деловима насељених места као и улицама,
трговима и другим деловима насељених места који
мењају назив.
Назив улице, трга или другог дела насељеног
места може се утврдити према имену личности само
после њене смрти.
У истом, насељеном месту више улица,
тргова односно делова насељених места не могу
имати исте називе.
Ако се промени назив улице, трга или другог
дела насељеног места тај исти назив се не може дати
другој улици, тргу или другом делу насељног места
на територији општине Зрењанин пре истека пет
година од дана промене назива.
Члан 5.
Улици, тргу или другом делу насељеног
места може се утврдити име према личности ако је од
њене смрти протекло најмање десет година.
Када се име улице, трга или другог дела
насељеног места утврђује према неком догађају,
потребно је да од тог догађаја протекне најмање
двадесет година.
Члан 6.
Поступак утврђивања или промене назива
улица, тргова и других делова насељених места,
покреће Комисија за утврђивање назива улица и
тргова ( у даљем тексту: ''Комисија'').

Члан 10.
Назив улице, трга или другог дела насељеног
места мора бити тачно и видно обележен.
Назив улице обележава се таблом, која се
поставља на зграде на почетку и на крају улице, као и
на свакој раскрсници улица, са обе стране.
Назив трга обележава се таблом која се
поставља на месту спајања улица са тргом.
Назив другог дела насељеног места
обележава се таблама које се постављају на
истакнутим и видним местима.
Уколико се назив улице, трга или другог дела
насељеног места одређује по одређеној личности, тај
назив садржи пуно лично име или пуно лично име са
надимком.
Ако на почетку или на крају улице, трга
односно дела насељеног места нема зграде, табла се
поставља на посебан стуб који мора бити висок 2,5
метара.
Члан 11.
На почетку улице, трга или другог дела
насељеног места може се поред табле са називом
улице или трга поставити плоча са подацима поводом
кога или чега су улица, трг или други део насељеног
места добили назив.
Члан 12.
На зградама улица и тргова заштићеног
центра насељеног места Зрењанина за разлику од
осталих делова насељеног места, табле могу бити
израђене у брунираној бронзи са одређеним типом
слова у орнаментираном стилу сецесије.
Заштићеним центром насељеног места
Зрењанина сматра се старо језгро града.

Члан 7.
Члан 13.
Скупштина општине утврђује називе улица,
тргова или других делова насељених места на
предлог Комисије из претходног члана.
Комисију именује и разрешава Скупштина
општине Зрењанин.
Комисија има председника и шест чланова.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Члан 8.
Иницијативу за покретање поступка за
утврђивање или промену назива улица, тргова и
других делова насељених места, могу поднети
Комисија и друга правна и физичка лица.
Комисија је дужна да утврђен предлог објави
у међуопштинском недељном листу ''Зрењанин'' и
омогући свим заинтересованим правним и физичким
лицима да у року од 15 дана доставе своје сугестије,
предлоге и мишљења.

Носилац
права
коришћења,
односно
сопственик зграде или закупац, обавезан је да
дозволи постављање табле са називом улице, трга или
другог дела насељеног места на згради.
Члан 14.
Кад Скупштина општине утврди или измени
назив улице, трга или другог дела насељеног места и
добије сагласност од надлежног министарства,
Одељење за послове из области друштвених
делатности је дужно да у року од 30 дана обавести
Службу за катастар и непокретности – Републичког
геодетског завода у општини о утврђеној промени.
Члан 15.
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Средства за набавку и постављање табли са
називима улица, тргова и других делова насељеног
места у Зрењанину и насељеним местима обезбеђују
се у буџету општине Зрењанин.
Члан 16.
О одржавању табли са називима улица,
тргова и других делова насељених места на
територији општине Зрењанин стара се ЈП ''Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина''.
Члан 17.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
одељење општинске управе надлежно за послове
урбанизма.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о називима улица, тргова и кејова
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', број
6/91 и ''Службени лист општине Зрењанин'', број
10/92, 5/93, 7/93 и 8/93).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин'', а примењиваће се од дана давања
сагласности министарства надлежног за послове
локалне самоуправе.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-5/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
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Члан 1.
У Одлуци о платама, додацима, накнадама и
осталим примањима изабраних, постављених и
именованих лица у органима општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 19/2004 и
8/2005) у члану 9. став 2. проценат: ''0,5%'' замењује
се процентом: ''0,4%''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-6/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004, 21/2004 и 9/2005) и члана 68. став 5. Одлуке
о Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО
Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 104. Закона о раду
(''Сл.гласник РС'', број 24/2005 и 61/2005) чл. 1. 2. и 9.
Закона о платама у државним органима и јавним
службама (''Сл.гласник РС'', број 34/2001) и члана 22.
Статута општине Зрењанин (''Сл.лист општине
Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
27.09.2005.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА,
ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ
И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

Поводом иницијативе од 12.08.2005. године
Савета Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
уз
претходно изјашњавање Збора грађана Месне
заједнице ''Златица'' од 11.08.2005 године, грађани
Месне заједнице ''Златица '' Лазарево лично ће се
изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у
новцу на територији Месне заједнице ''Златица''
Лазарево за период од 01.01.2006. до 31.12.2010.
године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и
грађани који немају изборно право и пребивалиште
на подручју на коме се средства прикупљају, ако на
том подручју имају непокретну имовину а средствима
се побољшавају услови коришћења те имовине.
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Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног
броја грађана из претходног става.
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до 31.12.2010.године на територији Месне заједнице
''Златица'' Лазарево.
II

Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево , обавиће се у
периоду од 08.10.2005. године до 17.10.2005. године.
Члан 4.
Поступак личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о
локалној самоуправи, Статута општине Зрењанин и
Одлуке о Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-8/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

У
Комисију за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. ЈАСМИНА МЕЉАНАЦ, председник
2. ЗОРАН ВИШКОВИЋ, заменик председника
3. МИЛИВОЈЕ ЂУРИЋ, члан
4. ДРАГАН ЦВЕТИЋ, заменик члана
5. МИЛАНКА СТЕВАНОВИЋ, члан
6. БРАНКО ЂЕЛИЋ, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево у складу са
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине
Зрењанин, Одлуком о Месним заједницама и
Одлуком о личном изјашњавању уз потпис.
IV
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-9/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 , 21/2004 и 9/2005), чланa 68. став 5. и чланa
70д. Одлуке о Месним заједницама (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004),
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
дана 27.09.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЛИЧНОГ
ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис
о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2006.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004, 21/2004 и 9/2005) и члана 68. став 5. Одлуке
о Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ТАРАШ'' ТАРАШ
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 113/2005 од
05.07.2005. године Савета Месне заједнице ''Тараш''
Тараш уз претходно изјашњавање Збора грађана
Месне заједнице ''Тараш'' Тараш од 10.06.2005.
године, грађани Месне заједнице ''Тараш'' Тараш
лично ће се изјашњавати уз потпис о увођењу
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Број 11
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самодоприноса у новцу на територији Месне
заједнице ''Тараш'' Тараш за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и
грађани који немају изборно право и 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 претходног става.
Члан 3.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЛИЧНОГ
ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ТАРАШ'' ТАРАШ
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис
о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2006.
до 31.12.2010. године на територији Месне заједнице
''Тараш'' Тараш.
II
У
Комисију за
спровођење
изјашњавања уз потпис именују се:

Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Тараш'' Тараш, обавиће се у
периоду од 11.11.2005. године до 20.11.2005. године.

личног

1. АНЂЕЛКА МИЛИН, председник
2. АНЂА АРСЕНАЦ, заменик председника
3. ЈОВИЦА ЂУЛИНАЦ, члан
4. ОЛГИЦА МИЛИН, заменик члана
5. БРАНКО ПОПОВ, члан
6. ВЕСНА ВУЧЕТИЋ, заменик члана

Члан 4.
Поступак личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о
локалној самоуправи, Статута општине Зрењанин и
Одлуке о Месним заједницама.
Члан 5.

III

Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.

Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Тараш'' Тараш у складу са Законом
о локалној самоуправи, Статутом општине Зрењанин,
Одлуком о Месним заједницама и Одлуком о личном
изјашњавању уз потпис.
IV

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-11/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

Решење објавити
општине Зрењанин''.

РЕШЕЊЕ

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-12/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 , 21/2004 и 9/2005), чланa 68. став 5. и члана
70д. Одлуке о Месним заједницама (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004),
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
дана 27.09.2005.године, донела је

у
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На основу
члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
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Службени лист општине Зрењанин

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
ВЕСНА СТАНКОВ, дипломирани психолог,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад општине Зрењанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-17/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
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На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) и члана 10.
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 12/01) Скупштина општине Зрењанин,
на седници одржаној 27.09.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 69 б. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана (''Службени гласник РС'', бр. 36/91, 79/91,
33/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 и 84/04) и
члана 22. тачка 8. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04,
21/04 и 9/05) Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 27.09.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I

У Решењу о именовању председника и
чланова Управног одбора Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин број: 06-45-16/05-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 9/05) од 27.
јуна 2005. године, у ставу I под редним бројем 3.
речи:
''3. БЕРИЋ ЂУРЂЕВКА'' замењују се речима:
''3. ЗАВИШИН ЂУРА''
У истом ставу после редног броја 8. додаје
се нови број 9. који гласи:
''9.
КАСАП
СТАНКА,
представник
организације за осигурање имовине и лица.''
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

II

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-21/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

ВЕСНА СТАНКОВ, дипломирани психолог,
поставља се за директора Центра за социјални рад
општине Зрењанин, на период од 4 годинe.

Решење објавити
општине Зрењанин''.

27. септембар 2005

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-18/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

листу

На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ, разрешава се
дужности члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин.
II

27. септембар 2005

Број 11

Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

Страна 122

Службени лист општине Зрењанин

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-22/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

АНКИЦА САВИН, магистар технологије,
разрешава се дужности члана Управног одбора ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-24/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
216
На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
OДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
I
ПЕТАР КРСТИЋ, именује се за члана
Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-23/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
218
На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ, именује се за
члана Управног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-25/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

217
На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је

у
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На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
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општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је

I
ЗОЛТАН ИВАНИЦА, професор, разрешава
се дужности члана Управног одбора Спортског савеза
општине Зрењанин, на лични захтев.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

II
I
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу
ДРАГАНА МИХАЉЕВИЋ, разрешава се
дужности члана Комисије за представке и жалбе
Скупштине општине Зрењанин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-26/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
220
На основу члана 22. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-28/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
222

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 22. тачка 37. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је

I
ДРАГАН ГРОЗДАНОВ, именује се за члана
Управног одбора Спортског савеза општине
Зрењанин.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

II

I

Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-27/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

ЈАСМИНА РАДОЈЕВИЋ, одборник, бира
се за члана Комисије за представке
и жалбе
Скупштине општине Зрењанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-29/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

221
На основу члана 22. тачка 37. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

листу

27. септембар 2005

Број 11

Страна 124
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223
На основу члана 22. тачка 37. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
МИЛИЦА КЛАРИЋ, дипл. правник,
разрешава се дужности члана Комисије за статутарна
питања и нормативна акта Скупштине општине
Зрењанин, на лични захтев.

БРОЈ: 06-56-31/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
225
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'',
бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'',
бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 19/05), Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној 27.09.2005. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН

II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-30/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

I
МИЛАН МИТИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе ''Стеван
Книћанин'' Книћанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-32/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
224
На основу члана 22. тачка 37. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 27.09.2005.
године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
226

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
ЕДИТА САРВАК, дипл.правник, бира се за
члана Комисије за статутарна питања и нормативна
акта Скупштине општине Зрењанин.
II
Решење објавити
општине Зрењанин''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

листу

На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'',
бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'',
бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 19/05), Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној 27.09.2005. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН
I
ДРАГИША МИТИЋ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин.
II
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Решење објавити
општине Зрењанин''.
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-56-33/05-I-04-01
ДАНА: 27.09.2005. године
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