СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГОДИНА ХIV

ЗРЕЊАНИН 18. НОВЕМБАР 2005.
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На основу члана 31. Пословника Скупштине
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 17/04, 19/04 и 9/05) и Извештаја
Мандатне комисије број: 06-62/05-I-04-01 од
20.10.2005. године, Скупштина општине Зрењанин је
на седници одржаној 18.11.2005. године
КОНСТАТОВАЛА

БРОЈ: 14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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Да је БЕРИСЛАВУ КОВАЧКОМ, одборнику
Скупштине општине Зрењанин, изабраном на
изборима одржаним 19.09.2004. године, престао
мандат подношењем оставке дана 13.10.2005. године.
II

На основу члана 31. Пословника Скупштине
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 17/04, 19/04 и 9/05) и Извештаја
Мандатне комисије број: 06-67/05-I-04-01 од
09.11.2005. године, Скупштина општине Зрењанин је
на седници одржаној 18.11.2005. године

Констатацију објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

КОНСТАТОВАЛА
I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 31. Пословника Скупштине
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 17/04, 19/04 и 9/05) и Извештаја
Мандатне комисије број: 06-62/05-I-04-01 од
20.10.2005.године, Скупштина општине Зрењанин је
на седници одржаној 18.11.2005.године
КОНСТАТОВАЛА

Да је МИЛОРАДУ КРСТИНУ, одборнику
Скупштине општине Зрењанин, изабраном на
изборима одржаним 19.09.2004. године, престао
мандат подношењем оставке дана 09.11.2005. године.
II
Констатацију објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

I
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Да је потврђен мандат СИМИ БАЛОШУ,
одборнику Скупштине општине Зрењанин.
II
Констатацију објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

На основу члана 31. Пословника Скупштине
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 17/04, 19/04 и 9/05) и Извештаја
Мандатне комисије број: 06-67/05-I-04-01 од
09.11.2005.године, Скупштина општине Зрењанин је
на седници одржаној 18.11.2005.године

Страна 142

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

18. новембар 2005.

КОНСТАТОВАЛА

''Члан 79а.

I
Да је потврђен мандат РАДИВОЈУ ЛАЦКОВУ,
одборнику Скупштине општине Зрењанин.

Председник Скупштине општине ће неблаговремене, непотпуне и амандмане са увредљивом
садржином одбацити, о чему ће Скупштини поднети
извештај.''

II

Члан 4.

Констатацију објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

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: 06-68/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-1/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 2. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној
18.11.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 17/2004,
19/2004 и 9/2005) у члану 75. став 3. мења се и гласи:
''Амандман се може поднети Председнику
Скупштине општине у писаном облику, најкасније 48
часова пре почетка седнице Скупштине на којој се
разматра предлог општег акта на који је поднет
амандман.''
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
''У току претреса, па све до закључења
претреса, предлагач акта може да поднесе у писаном
облику или усмено амандман, само ако је потреба за
амандманом настала услед претходног прихватања
неког другог амандмана.''
Досадашњи ставови 4, 5. и 6. постају ставови
5,6. и 7.
Члан 2.
У члану 79. после става 3. додаје се став 4. који
гласи:
''Амандман на предлог акта који се доноси по
хитном поступку може се поднети у писаном облику
или усмено, до закључења претреса о том предлогу
акта.''
Члан 3.
После члана 79. додаје се члан 79а. који гласи:
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На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице
''Златица'', Лазарево за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-2/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/02, 33/04 и
135/04), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/02, 19/04, 21/04
и 9/05) и члана 69. Одлуке о Месним заједницама

18. новембар 2005.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

Страна 143

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/03, 13/03
и 21/04), грађани Месне заједнице ''Златица''
Лазарево, личним изјашњавањем уз потпис, у
периоду од 08.10.2005. до 17.10.2005.године, донели
су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 'ЗЛАТИЦА''
ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2006. ДО
31.12.2010. ГОДИНЕ

имају непокретну имовину на подручју ове Месне
заједнице, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.

Члан 1.

Члан 7.

Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Златица '' Лазарево за период
01.01.2006. - 31.12.2010. године.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.

Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.

Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево у
складу са Статутом општине Зрењанин, доноси
Скупштина општине Зрењанин.

Члан 8.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 5.000.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Златица'' Лазарево за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године, Савета Месне заједнице ''Златица''
Лазарево бр. 54/05 од 12.08.2005. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- изградња гробља,
1.500.000 дин.
- изградња и поправка тротоара,
750.000 дин.
- озелењавање, уређење и пошумљавање слободних
површина,
50.000 дин.
- одржавање спортског центра,
150.000 дин.
- редовно одржавање и трошкове основних
средстава Месне заједнице,
300.000 дин.
- редовну делатност и расходе месне заједнице,
финансирање
материјалних трошкова Месне
заједнице и плата радника Месне заједнице,
1.250.000 дин.
- одржавање канализационе и водоводне
мреже,
250.000 дин.
- финансирање редовне делатности културноуметничких
друштава,
спортских
удружења,
удружења
пензионера и других друштвених
организација.
750.000 дин.
______________________________________________
УКУПНО:
5.000.000 дин.
=========================================

Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. На зараде из радног односа
2. На приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
3. На приходе од самосталних делатности

3%
3%
7%

Члан 9.
Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице «Златица» Лазарево
број: 840-2934745-98.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
дужан је да најмање једном годишње информише
грађане о остварењу и утрошку средстава
самодоприноса.
Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.

Члан 5.

Члан 14.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Златица'' Лазарево, као и
грађани који немају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Златица'' Лазарево али

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

Страна 144

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

18. новембар 2005.

Члан 15.

Члан 4.

У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.

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

Члан 16.

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

Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

Члан 5.

Члан 6.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО
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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 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 87 од 12.09.2005.
године Савета Месне заједнице ''Томашевац''
Томашевац уз претходно изјашњавање Збора грађана
Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац од
08.09.2005. године, грађани Месне заједнице
''Томашевац'' Томашевац лично ће се изјашњавати уз
потпис о увођењу самодоприноса у новцу на
територији Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац
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.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац, обавиће се
у периоду од 20.11.2005. године до 30.11.2005.
године.

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: 06-68-4/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. 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 18.11.2005.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
''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ

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
''Томашевац'' Томашевац.
II
У
Комисију
за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. МИЛОВАН ВИТИЋ, председник
2.СИНИША АНОВИЋ, заменик председника
3. МИЛЕНКО НИКОЛИЋ, члан
4. СМИЉА ВИТОМИРОВ, заменик члана
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5. БОРИСЛАВ ЗОРЉЕНАЦ, члан
6. ЉУБИСЛАВ МИЛИЋЕВ, заменик члана
7. РАДОВАН ФИЈАТ, члан
8. СЕЛИМИР ЛОЈАНИЦА, 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 ''Томашевац'' Томашевац у складу са
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине
Зрењанин, Одлуком о Месним заједницама и
Одлуком о личном изјашњавању уз потпис.
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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.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац, обавиће се у периоду од 20.11.2005.
године до 30.11.2005. године.

IV
Члан 4.
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-5/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
240
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 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ''
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Поводом иницијативе од 05.10.2005. године
Савета Месне заједнице ''Банатски Деспотовац''
Банатски Деспотовац уз претходно изјашњавање
Збора
грађана
Месне
заједнице
''Банатски
Деспотовац'' Банатски Деспотовац од 26.09.2005.
године, грађани Месне заједнице ''Банатски
Деспотовац'' Банатски Деспотовац
лично ће се
изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у
новцу на територији Месне заједнице ''Банатски
Деспотовац'' Банатски Деспотовац 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

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: 06-68-7/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
241
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 18.11.2005.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 ''
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ''
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
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I

Члан 1.

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
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац.

Поводом иницијативе број 165/05 од
25.10.2005. године Савета Месне заједнице
''Граднулица'' Зрењанин уз претходно изјашњавање
Збора грађана Месне заједнице ''Граднулица''
Зрењанин од 21.08.2005 године, грађани Месне
заједнице ''Граднулица'' Зрењанин
лично ће се
изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у
новцу на територији Месне заједнице ''Граднулица''
Зрењанин за период од 01.01.2006. до 31.12.2010.
године.
Члан 2.

II
У
Комисију
за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. САВО АВРАМОВИЋ, председник
2.ГОЈКО МИЛИНОВИЋ, заменик председника
3. ДРАГАН МИТРИЋ, члан
4. ИЛИЈА МИЈАТОВИЋ, заменик члана
5. ДЕСИМИР МАЛУШИЋ члан
6. ВЛАДИМИР РОКВИЋ, заменик члана
7. БОЈА БИКИЋ, члан
8. САША КАУРИН, 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 ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном
изјашњавању уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-8/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
242
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 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ГРАДНУЛИЦА'' ЗРЕЊАНИН

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.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин, обавиће се
у периоду од 01.12.2005. године до 11.12.2005.
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: 06-68-10/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
243
На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,

18. новембар 2005.
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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 18.11.2005.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
''ГРАДНУЛИЦА'' ЗРЕЊАНИН

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
''Граднулица'' Зрењанин.
II
У
Комисију
за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. ЛАЗАР МАРКОВ, председник
2. ЂУРА РАДЛИНСКИ, заменик председника
3. БРАНИСЛАВ ЗАРИЋ, члан
4. МИЛОЈА ТОДОРОВИЋ, заменик члана
5. СЛОБОДАН ГОСПОДИНАЧКИ, члан
6. АЛЕКСА ГРЕБЕНАР, 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 ''Граднулица'' Зрењанин у складу са
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине
Зрењанин, Одлуком о Месним заједницама и
Одлуком о личном изјашњавању уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-11/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
244
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
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о Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН
Члан 1.
Поводом иницијативе број 59-1/05 од
21.10.2005. године Савета Месне заједнице ''Војвода
Стеван
Книћанин'' Книћанин
уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Војвода
Стеван Книћанин'' Книћанин од 30.09.2005 године,
грађани Месне заједнице''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин
лично ће се изјашњавати уз потпис о
увођењу самодоприноса у новцу на територији Месне
заједнице''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин 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.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне
заједнице''Војвода
Стеван
Книћанин''
Книћанин, обавиће се у периоду од 20.11.2005.
године до 30.11.2005. 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''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-13/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
245
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 18.11.2005.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
''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН

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
''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин.
II
У
Комисију
за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. МИРОСЛАВ МИЛЕНОВИЋ, председник
2. ЖЕЉКО КОДИЋ, заменик председника
3. ГОРАН ЈАНЧИЋ, члан
4. ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, заменик члана
5. ГОРАН ЂУКИЋ, члан
6. БИЉА ПЕТРОВИЋ, 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 ''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном
изјашњавању уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

18. новембар 2005.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-14/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. 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 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК
Члан 1.
Поводом иницијативе од 19.10.2005. године
Савета Месне заједнице ''Клек'' Клек уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Клек''
Клек од 14.10.2005. године, грађани Месне
заједнице''Клек'' Клек лично ће се изјашњавати уз
потпис о увођењу самодоприноса у новцу на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек 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.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице''Клек'' Клек, обавиће се у периоду од
20.11.2005. године до 30.11.2005. 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.

18. новембар 2005.
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Члан 6.

IV

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

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-16/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-17/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. 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 18.11.2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК

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
''Клек'' Клек.
II
У
Комисију
за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. ГОРАН СТАЈИЋ, председник
2. АНЂЕЛКО ТАСОВАЦ, заменик председника
3. МИРО ЋУК, члан
4. ИРИЊЕЛ ГРУЕСКУ, заменик члана
5. ДАНИЛО ВУКОТИЋ, члан
6. НЕБОЈША БОДИРОГА, 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 ''Клек'' Клек у складу са Законом о
локалној самоуправи, Статутом општине Зрењанин,
Одлуком о Месним заједницама и Одлуком о личном
изјашњавању уз потпис.

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 18.11.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО
Члан 1.
Поводом иницијативе број 218/05 од
07.11.2005. године Савета Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево уз претходно изјашњавање Збора
грађана Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево од
06.11.2005 године, грађани Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево
лично ће се изјашњавати уз
потпис о увођењу самодоприноса у новцу на
територији Месне заједнице ''Лазарево'' 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.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног
броја грађана из претходног става.

Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево, обавиће се у
периоду од 01.12.2005. године до 10.12.2005. године.
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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.

18. новембар 2005.

6. МИШО ТОМИЋ, 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 ''Лазарево'' Лазарево 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: 06-68-19/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. 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 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 18.11.2005.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
''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО

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
''Лазарево'' Лазарево.
II
У
Комисију
за
спровођење
личног
изјашњавања уз потпис именују се:
1. ВЕСНА МИЛОЈЕВИЋ, председник
2. ГОРАН ВИДАКОВИЋ, заменик председника
3. ДАНИЈЕЛА РАКИЋ, члан
4. ДРАГИЦА ШИМШИЋ, заменик члана
5. БРАНИСЛАВ САВИЋ, члан

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-20/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
250
На основу члана 106. Закона о привредним
друштвима (“Службени гласник РС” бр. 125/04 ),
Споразума о сарадњи бр. 02-29/05-II-04-01 од
18.03.2005.год.
закљученог
између
Општине
Зрењанин и Фонда за подршку инвестиција у
Војводини “Vojvodina Investment Promotion – VIP” и
члана 22. Статута општине Зрењанин (“Службени
лист општине Зрењанин” бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05
) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
18.11.2005. год. донела јe
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
“ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН”
Члан 1.
Општина Зрењанин, у својству суоснивача,
оснива привредно друштво “Пословни инкубатор
Зрењанин” друштво са ограниченом одговорношћу у
Зрењанину ( у даљем тексту Пословни инкубатор ).
Други оснивач Пословног инкубатора је Фонд
за подршку инвестиција у Војводини “Vojvodina
Investment Promotion – VIP”, а у складу са
Споразумом о сарадњи између општине Зрењанин и
Фонда за подршку инвестиција у Војводини
“Vojvodina Investment Promotion – VIP”.
Члан 2.
Удео у основном капиталу Пословног
инкубатора биће распоређен у следећим процентима:
- Општина Зрењанин 65%
- Фонд за подршку инвестиција у Војводини
“Vojvodina Investment Promotion – VIP” 35%

18. новембар 2005.
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Члан 3.
Циљ оснивања Пословног инкубатора
је
стварање пословног окружења, које обезбеђује
инфраструктуру и услуге за активности домаћих и
страних привредних друштава која би се као
корисници услуга Пословног инкубатора настанила у
њему.
Услуге Пословног инкубатора односиле би се
првенствено на обезбеђење пословног простора
корисницима по цени нижој од тржишне, услуге
правног саветовања, рачуноводства, финансијског
планирања, развијања бизнис планова, односа са
јавношћу, саветовања у процесу производње,
развијање пословне сарадње
са сличним
институцијама из иностранства, промовисање
пословних инкубатора и предузећа које користе
услуге инкубатора у иностранству, компјутерских
услуга, оглашавања у медијима, превођења, као и
израда промотивног материјала.
Члан 4.
Седиште Пословног инкубатора биће у улици
Краља Александра I Карађорђевића бр. 2 Зрењанин.
Пословни инкубатор ће имати сопствене ознаке
по којима ће се разликовати од оснивача утврђених
чланом 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Пословни инкубатор ће имати сопствену
имовину, која ће бити одвојена од имовине оснивача.
Члан 6.
Органи Пословног инкубатора биће Скупштина
и Директор.
Скупштину ће сачињавати оснивачи и то два
члана испред општине Зрењанин а један члан испред
Фонда за подршку инвестиција у Војводини
“Vojvodina Investment Promotion – VIP”.
Директор ће бити одређен одлуком Скупштине
чланова друштва.
Чланове Скупштине испред општине Зрењанин
именоваће посебним решењем Скупштина општине.
Члан 7.
Поред средстава финансирања која ће
обезбедити оснивачи, финансијска подршка у
функционисању Пословног инкубатора биће пружена
од стране Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине,
кроз Програм привредног развоја,
односно, пројекта Фонда за оснивање пословних
инкубатора, као и од стране донација које пружају
међународне организације.
Члан 8.
Овлашћује се Председник општине Зрењанин
да у име општине Зрењанин потпише Уговор о
оснивању ДОО “Пословни инкубатор Зрењанин” као
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и друга неопходна акта којим ће бити регулисани сви
битни елементи значајни за оснивање и рад друштва.
Члан 9.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном
листу општине Зрењанин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-21/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
251
На основу члана 87. Закона о заштити животне
средине ("Службени гласник РС", бр.135/04) и члана
22 Статута општине Зрењанин ("Службени лист
општине Зрењанин", бр. 5/2002, 19/04, 21/04 и 9/05)
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
18.11.2005. године донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине
Зрењанин, утврђују извори из којих се обезбеђују
средства потребна за ову намену, висина, начин и
рокови плаћања и друга питања везана за коришћење
ових средстава.
Члан 2.
Обвезници плаћања накнаде из члана 1. ове
Одлуке су:
1. Правна и физичка лица и предузетници власници стамбеног и пословног простора на
територији општине Зрењанин који су корисници
услуге организованог изношења смећа као и остала
правна и физичка лица и предузетници власници
стамбеног и пословног простора на територији
општине Зрењанин.
2. Правна и физичка лица и предузетници власници моторних возила на територији општине
Зрењанин, осим возила са уграђеним екокатализатором.
3. Правна и физичка лица и предузетници инвеститори изградње привредних, пољопривредних
и индустријских објеката на територији општине
Зрењанин за које је у складу са Законом прописана
обавеза израде Студије утицаја на животну средину, а
за које дозволу за изградњу даје надлежни орган
Општинске управе.
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Члан 3.
Средства за накнаду за заштиту и унапређење
животне средине обезбеђују се још и :
1. Наплатом накнаде приликом утврђивања
испуњености услова објеката са аспекта заштите
животне средине при отварању самосталних радњи,
2. Наплатом мандатних и прекршајних казни
у складу са важећим прописима из области заштите
животне
средине
за
прекршаје
прописане
општинским одлукама, и
3. Из других извора (спонзорства, донације, и
сл.), а у складу са Законом.
Члан 4.
Правна и физичка лица и предузетници власници и корисници стамбеног и пословног
простора а који су корисници услуге организованог
изношења смећа плаћају накнаду за заштиту животне
средине и то:
1. Индивидуална стамбена изградња
2. Усмерена стамбена изградња
3. Села
4. Привреда
5. Установе
6. Паушали:
I група
II група
III група

0,65 дин./м2
1,00 дин./м2
0,65 дин./м2
1,50 дин./м2
0,65 дин./м2
144,00 дин.
200,00 дин.
500,00 дин.

За обвезнике који нису обухваћени услугом
организованог изношења смећа примењиваће се
накнада утврђена у претходном ставу а према
евиденцији ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин.
Члан 5.
Правна и физичка лица и предузетници власници моторних возила плаћају накнаду за
заштиту и унапређење животне средине, зависно од
врсте возила, у следећим износима:
1. За путничка и комбинована возила и
возила за камповање:
годишње
- до 900 ццм
320,00 дин.
- од 900 до 1350 ццм
415,00 дин.
- од 1350 до 1800 ццм
545,00 дин.
- од 1800 до 2500 ццм
925,00 дин.
- од 2500 до 3150 ццм
1.790,00 дин.
- преко 3150 ццм
2.240,00 дин.
2. За возила из тачке 1. овог члана а која
имају уграђен плински уређај плаћа се накнада
умањена за 50% по свим алинејама.
3. За мотоцикле:
- до 125 ццм
- од 125 до 250 ццм
- од 250 до 500 ццм
-од 500 до 1000 ццм
- преко 1000 ццм

100,00 дин.
200,00 дин.
320,00 дин.
800,00 дин.
1.200,00 дин.
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4. Тегљачи без обзира на снагу мотора
3.510,00 дин
5. Аутобуси:
- градски
4.000,00 дин.
- међуградски
4.980,00 дин.
6. Путнички аутомобили са 9 седишта (8+1)
регистровани за обављање ванлинијског превоза:
- у градском
2.000,00 дин.
- у међуградском
2.490,00 дин.
7.Такси возила

2.400,00 дин.

8. Теретна возила према носивости:
- до 1 т
210,00 дин.
- од 1 до 2 т
415,00 дин.
- од 2 до 3 т
622,00 дин.
- од 3 до 4 т
830,00 дин.
- од 4 до 5 т
1.040,00 дин.
- од 5 до 6 т
1.250,00 дин.
- од 6 до 7 т
1.450,00 дин.
- од 7 до 8 т
1.660,00 дин.
- од 8 до 9 т
1.870,00 дин.
- од 9 до 10 т
2.075,00 дин.
- од 10 до 11 т
2.280,00 дин.
- од 11 до 12 т
2.490,00 дин.
- од 12 до 13 т
2.695,00 дин.
- од 13 до 14 т
2.905,00 дин.
- од 14 до 15 т
3.110,00 дин.
- од 15 до 16 т
3.320,00 дин.
- од 16 до 17 т
3.525,00 дин.
- од 17 до 18 т
3.735,00 дин.
- од 18 до 19 т
3.940,00 дин.
- од 19 до 20 т
4.150,00 дин.
- од 20 до 21 т
4.355,00 дин.
- од 21 до 22 т
4.565,00 дин.
- од 22 до 23 т
4.770,00 дин.
- од 23 до 24 т
4.980,00 дин.
- до 24 до 25 т
5.185,00 дин.
- од 25 до 26 т
5.390,00 дин.
Члан 6.
Правна и физичка лица и предузетници инвеститори изградње привредних, пољопривредних
и индивидуалних објеката на територији општине
Зрењанин за које је у складу са Законом прописана
обавеза израде Студије утицаја на животну средину, а
за које одобрење за изградњу даје надлежни орган
Општинске управе, плаћају накнаду за заштиту и
унапређење животне средине према предрачунској
вредности објеката и то за:
1. Објекте намењене трговини моторним горивима и
мазивима
0,5%
2. Складишта угља, природног гаса, нафте и дериват
0,5%
3. Производњу и прераду пластичних маса
0,5%
4. Производњу скроба, шећера и производа на бази
угљених хидрата
0,5%
5.Производњу кондиторских производа
0,5%
6.Прераду млека и добијање млечних производа 0,2%
7.Конзервисање производа биљног и животињског
порекла
0,2%
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8. Производњу вина, алкохолних пића и воћних
сокова
0,5%
9. Машиноградњу и металопрерађивачку индустрију
0,5%
10. Обраду и површинску заштиту метала
0,5%
11. Рибњаке до 50 ха
0,2%
12. Кланице капацитета 50 условних грла стоке и
више
0,5%
13. Кафилерије и постројења за производњу
протеинских хранива
0,5%
14. Трафостанице до 110 кВ
0,5%
15. Силосе и сушаре капацитета преко 500 т
0,2%
16. Објекте сточарске и перадарске фарме капацитета
50 условних грла и више
0,2%
17. Производње пестицида, боја, лакова и пероксида
0,5%
18. Прераду и оплемењивање дрвета, производњу
иверице, лесонита, шпер плоча и медијапан плоча
0,5%
19. Производње фармацеутских и козметичких
производа
0,5%
20. Производње и прераде масти, уља и воскова
биљног и животињског порекла
0,5%.
Изузетно за изградњу објеката из претходног
става који су од посебног интереса за општину
Зрењанин, Председник општине може ослободити
или умањити плаћање дела накнаде.
Делатност или градња објеката од посебног
интереса биће одређени Правилником који доноси
Председник.
Члан 7.
Накнада за заштиту и унапређење животне
средине прописана чланом 4. ове Одлуке плаћа се по
тромесечном рачуну за изношење смећа који
надлежно ЈКП доставља обвезницима.
Међусобни односи између надлежног ЈКП и
Скупштине општине Зрењанин у вези са наплатом
накнаде из става 1. овог члана регулисаће се
посебним уговором.
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накнада за заштиту и унапређење животне средине и
приход су буџета Општине Зрењанин.
Члан 11.
Председник општине својим решењем сваке
године до 31.01. текуће године усклађује висину
накнаде из члана 4. и 5. ове Одлуке за текућу годину,
а према Програму заштите и унапређења животне
средине за текућу годину.
Члан 12.
Од обавезе плаћања накнаде из члана 1. ове
Одлуке ослобођени су:
1. Примаоци социјалне помоћи,
2. Установе културе и школе,
3. Предузећа чији је оснивач СО Зрењанин.
Члан 13.
Средства обезбеђена у складу са одредбама ове
Одлуке користиће се на основу Локалног Еколошког
Акционог Плана и годишњег Програма заштите и
унапређивања животне средине.
Годишњи Програм заштите и унапређивања
животне средине доноси Председник општине, а који
мора бити у складу са Локалним Еколошким
Акционим Планом.
Члан 14
Средства обезбеђена у складу са одредбама ове
Одлуке морају се наменски користити
за
финансирање, или суфинансирање инвестиционих
програма и пројеката у области заштите и унапређења
животне средине.
Председник општине Зрењанин на основу
годишњег Програма заштите и унапређење животне
средине квартално утврђује приоритете за коришћење
средстава за програме и пројекте у области заштите и
унапређења животне средине.

Члан 8.
Члан 15.
Накнада за заштиту животне средине
прописана чланом 5. ове Одлуке плаћа се једном
годишње приликом регистрације возила.
Члан 9 .
Висину накнаде појединачно за обвезнике из
члана 6. ове Одлуке својим решењем утврђује
Одељење за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине.
Против решења из става 1. овог члана
дозвољена је жалба Општинском већу и то у року од
8 дана од дана пријема решења.
Члан 10.
Средства из члана 5 и 6 ове Одлуке плаћају се
путем јединствене уплатнице на посебан жиро рачун
Скупштине општине Зрењанин са назнаком: Посебна

За реализацију програма и пројеката
Председник општине или лице које овласти,
закључује уговор са корисником средстава који
нарочито садржи:
- садржај предлога, односно пројекта
- међусобна права и обавезе уговорних страна
- износ средстава и начин плаћања
- рокове за извршење уговорних обавеза
- надзор над извршењем уговорних обавеза
Корисник средстава има обавезу да најмање
једном годишње поднесе Скупштини општине
Зрењанин извештај о реализацији Програмa и o
утрошку средстава за заштиту и унапређење животне
средине.
Члан 16.
Стручне, техничке и административне послове,
и надзор над извршавањем уговорних обавеза и
релизацију појединачних програма и пројеката
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везаних за спровођење ове Одлуке врши Оделење за
послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и
заштиту животне средине и
Оделење за послове
привреде, финансија и рачуноводства општинске
управе општине Зрењанин.
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Уређење и одржавање гробља, сахрањивање
умрлих лица и пружање других погребних услуга је
комунална делатност од посебног друштвеног
интереса.
Члан 2.

Члан 17.
Скупштина општине Зрењанин се обавезује да
средњорочни Програм за заштиту и унапређење
животне средине донесе најкасније у року од 6
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине ("Службени лист општине
Зрењанин", бр. 5/01, 6/01 и 12/01).
Члан 19.
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: 06-68-22/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
252
На основу члана 1. Закона о сахрањивању и
гробљима (''Службени гласник СРС'' бр.20/77, 24/85,
6/89 и ''Службени гласник РС'' бр. 53/93, 67/93 и
48/94) и члана 2. и 13. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'' бр. 16/97 и
42/98) те члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист Општине Зрењанин'' бр. 5/2002,
19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној дана 18. 11. 2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ

Под уређивањем и одржавањем гробља у
смислу ове Одлуке, подразумева се:
-припремање простора намењеног за сахрањивање
-опремање и одржавање објеката на гробљу који
служе обављању погребне делатности (капеле,
чуварске кућице, санитарне просторије, јавне чесме и
сл.)
-уређивање и одржавање путева и стаза унутар
гробља
-уређивање и одржавање простора између гробних
места (али не и самих гробних места и обележја на
њима, о чијем се одржавању старају искључиво
корисници истих)
-одржавање зеленила, чистоће и реда на гробљу
-уклањање снега и леда унутар гробља
-обављање других послова који су у вези са
уређивањем и одржавањем гробља.
Под погребним услугама у смислу ове Одлуке,
подразмева се обављање свих послова везаних за
сахрањивање умрлих лица, и то:
-одобравање покопавања посмртних остатака умрлих
лица на одређеном гробљу
-давање гробног места на коришћење
-опремање умрлих (хигијенска обрада умрлих и
њихово облачење)
-превоз умрлих од места преузимања до гробља и
пренос умрлих унутар гробља
-чување посмртних остатака до сахрањивања
-покопавање и кремирање посмртних остатака
-спровођење церемоније сахрањивања
-ексхумација посмртних остатака
-као и друге радње у вези са сахрањивањем.
Члан 3.
Послове уређивања и одржавања гробаља,
сахрањивања и друге послове погребне делатности и
пружање погребних услуга, обавља ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин које је основано за обављање те
комуналне делатности (у даљем тексту Предузеће).
Послове сахрањивања, уређивања и одржавања
гробља у насељеним местима организују месне
заједнице насељених места, у складу са одредбама
ове Одлуке.
II ГРОБЉА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Члан 1.

Под гробљима се у смислу ове Одлуке
подразумева земљиште које је одређено и уређено за
сахрањивање посмртних остатака умрлих, као и сви
објекти и уређаји који се налазе на том земљишту а
неопходни су за обављање сахрањивања.

Овом Одлуком регулише се поступак и
обезбеђују услови
за обављање делатности
уређивања и одржавања
гробља, сахрањивања
умрлих лица и други услови везани за обављање
погребих услуга на територији општине Зрењанин.

18. новембар 2005.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

Члан 5.
Сахрањивање посмртних остатака умрлог врши
се само на гробљу које је у редовној употреби.
Ван гробља сахрањивање се не може вршити.
Члан 6.
У општини Зрењанин су у редовној употреби
следећа гробља:
-у насељеном месту Арадац: ''Словачко гробље'' и
''Српско гробље''
-у насељеном месту Бело Блато: ''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Ботош: ''Заједничко гробље''
-у
насељеном
месту
Банатски
Деспотовац:
''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Орловат:два ''Православна
гробља''
-у насељеном месту Лукићево: ''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Елемир: ''Источно гробље'',
''Западно
гробље'',
''Колонистичко
гробље'',
''Римокатоличко гробље'' и ''Назаренско гробље''
-у насељеном месту Ечка: ''Православно гробље'' и
''Римокатоличко гробље''
-у насељеном месту Јанков Мост: ''Православно
гробље''
-у насељеном месту Клек: ''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Книћанин: ''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Лазарево: ''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Лукино Село: ''Заједничко
гробље''
-у насељеном месту Меленци: три ''Православна
гробља''
-у насељеном месту Михајлово: ''Римокатоличко
гробље''
-у насељеном месту Перлез: два ''Православна
гробља'',''Римокатоличко гробље'' и ''Назаренско
гробље''
-у насељеном месту Стајићево: ''Заједничко гробље''
-у насељеном месту Тараш: ''Православно гробље''
-у насељеном месту Томашевац: '' Православно
гробље''
-у насељеном месту
Фаркаждин: ''Православно
гробље''
-у насељеном месту Чента: ''Заједничко гробље''
-у
граду Зрењанину: ''Централно гробље'',
''Томашевачко православно гробље'', 'Темишварско
православно
гробље'',
''Граднуличко
гробље'',
''Римокатоличко гробље'', ''Реформаторско гробље'',
''Евангелистичко гробље'', ''Римокатличко гробље'' у
Мужљи,
''Оптаната на салашу'' и део
''Евангелистичког гробља'' уређеног као спомен
обележје за умрла лица јеврејске народности те лица
јеврејске народности која су пала као жртве
фашистичког терора.
Ван редовне употребе у општини Зрењанин су
следећа гробља:
-у насељеном месту Арадац: ''Старо српско гробље''
-у насељеном месту Книћанин: ''Православно гробље''
-у насељеном месту Перлез: ''Јеврејско гробље''
-у насељеном месту Фаркаждин: ''Назаренско гробље''
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-у насељеном месту Чента: ''Старо православно
гробље''
-у насељеном месту Орловат: ''Православно гробље'',
Перлески друм.
Члан 7.
Гробље се ставља ван употребе у складу са
законом.
Одлуку о стављању гробља или дела гробља
ван употребе доноси Скупштина општине Зрењанин.
Гробље стављено ван употребе или део таквог
гробља, може се користити за друге намене сагласно
урбанистичком плану и њиме одређеним условима,
после истека рока почивања за сва гробна места или
после извршеног преноса посмртних остатака из
оних гробних места за која још није истекао рок
којим је продужено почивање посмртних остатака.
III УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
Члан 8.
О уређивању и одржавању гробља стара се
Предузеће.
Уређивање и одржавање гробља врши се у
складу са
годишњим Програмом уређивања и
одржавања гробља, који доноси Предузеће до 31.
децембра текуће године за наредну календарску
годину, уз сагласност Скупштине општине.
Програм садржи: врсту, обим и динамику
планираних радова као и висину
средстава
потребних за његову реализацију са
изворима
финансирања.
Члан 9.
О одржавању гробних места и надгробних
обележја на њима старају се искључиво њихови
корисници: породица и сродници умрлог, односно
друга лица која преузму обавезу одржавања гробног
места.
Уколико лица из става 1. овог члана не
одржавају гробна места, одржавање може да врши
Предузеће, на њихов терет, уз претходно писмено
упозорење.
Члан 10.
На гробљима се могу изводити занатски,
грађевински и други технички радови у вези са
подизањем надгробних споменика и других спомен
обележја, њихова поправка, замена и уклањање, уз
претходно прибављено писмено одобрење Предузећа.
Радове из става 1. овог члана могу изводити
искључиво правна лица и предузетници регистровани
за обављање делатности.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести
комуналног инспектора о извођењу радова без
одобрења Предузећа.
Члан 11.
За предузимање било каквих радова
на
надгробном споменику, спомен обележју, гробници
или другом објекту на гробљу, који имају својство
споменика културе, потребно
је претходно
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прибавити писмену сагласност надлежне установе за
заштиту споменика културе.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести
комуналног инспектора као и надлежну установу за
заштиту споменика културе о извођењу радова без
сагласности из претходног става.

односно кремирање посмртних остатака и остављање
или расипање пепела на одређено место, као и друге
радње које се у том циљу предузимају.
Сахрањивање се може извршити после
утврђивања смрти а најраније по истеку 24 часа од
момента наступања смрти.

Члан 12.

Члан 15.

Радови на гробљу за чије је обављање
прибављено писмено одобрење у смислу одредби
члана 10. и чллана 11. ове Одлуке, могу се обављати
под следећим условима:
-да се изводе у радне дане и то на начин да се до
највеће мере очува мир и достојанство гробља;
-грађевински материјал (песак, шљунак и сл.)
дозвољено је држати на гробљу само за најкраће
време које је неопходно за обављање радова, и то
тако да се тиме не омета приступ и кретање
посетилаца гробља, а у случају прекида као и после
завршетка радова, изводјач истих је дужан да
радилиште без одлагања доведе у првобитно стање;
-за превоз грађевинског и другог
материјала
потребног за изводјење радова на гробљу,могу се
користити само путеви и стазе унутар гробља које
одреди Предузеће;
-ако се приликом изводјења радова на гробљу
пронађу делови сандука, кости и сл.,радови се морају
одмах обуставити и о томе без одлагања обавестити
Предузеће;
-ако се приликом изводјења радова на гробљу
пронађу предмети од вредности, исти се морају без
одлагања предати Предузећу;
-јавне чесме на гробљу морају се после употребе
затворити с тим да се алат који служи извођењу
радова не сме прати на чесми.
Предузеће може да забрани извођење радова на
гробљу или поједним деловима гробља у одређено
доба дана, одређене дане ли одређено доба године.
Извођачу радова који
се не придржава
одредаба овог члана као и других одредаба који се
односе на одржавање реда на гробљу, Предузеће
може забранити рад на гробљу.

Породица и сродници односно друга лица која
обезбедјују сахрањивање умрлог (у даљем тексту:
наручиоци сахране), дужни су да одмах, а најкасније
у року од 8 часова по наступању смрти, обавесте
Предузеће о чињеници наступања смрти, времену
наступања смрти те о месту на коме се налазе
посмртни остаци умрлог, у циљу издавања одобрења
за сахрањивање, утврђивања времена сахране и
увођења умрлог у књигу евиденције сахрањених
лица.
Приликом пријаве чињенице смрти, лица
наведена у претходном ставу овог члана, дужна су да
Предузећу доставе потврду о смрти односно дозволу
за сахрањивање, издате од надлежне здравствене
установе.
Члан 16.

Члан 13.
На гробљима је забрањено подизање и
постављање обележја и других ознака које нису у
вези са, на њима, сахрањеним лицима.
Забрањено је постављање обележја на
гробницама, споменицима и спомен обележјима који
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска,
верска, национална и друга осећања грађана.
О одржавању цркава, капела и других објеката
на гробљу који су намењени вршењу верских обреда
а власништво су верских заједница, старају се верске
заједнице.
IV САХРАЊИВАЊЕ
Члан 14.
Под сахрањивањем се у смислу ове Одлуке
подразумева се укоп посмртнх остатака умрлог

Одобрење за сахрањивање на одређеном
гробљу односно на одређеном гробном месту издаје
Предузеће.
Предузеће издаје одобрење за сахрањивање
умрлог
на оном гробљу где има места за
сахрањивање, осим ако је умрли био корисник
гробног места на другом гробљу односно осим у
случајевима када је за сахрањивање умрлог
обезбеђено гробно место на другом гробљу,у складу
са одредбама ове Одлуке.
Члан 17.
Превоз и пренос посмртних остатака умрлог
врши Предузеће.
Посмртни остаци приликом превоза и преноса
морају бити смештени у затворени ковчег сачињен од
дрвета односно метала или другог чврстог
материјала.
Превоз
посмртних
остатака
врши
се
специјализованим возилом.
На превоз и пренос посмртних остатака
умрлог од заразне болести примењују се посебни
прописи.
Члан 18.
Посмртни остаци умрлог се до сахрањивања
чувају у наменски за то одређеној просторији на
гробљу односно у просторији која је опремљена
расхладном комором.
Посмртни остаци се изузетно до сахрањивања
могу чувати у кући породице умрлог.
Најраније на један сат пре времена одређеног
за сахрану, посмртни остаци морају бити смештени у
просторију на гробљу одређену за испраћај
посмртних остатака.
У насељеним местима у којима не постоје
просторије наведене у ставу 1. овог члана, посмртни
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остаци умрлог чувају се на месту које одреди
наручилац сахране.
Члан 19.
Сахрањивање умрлих врши се у данима и у
времену које одреди Предузеће, водећи рачуна о
верским обичајима односно обичајима грађана.
Одредбе претходног става не примењују се у
случају ако је одређено да се сахрањивање из
санитарних или других разлога има извршити без
одлагања.
Члан 20.
Чин сахране траје по правилу један час и за то
време имају се обавити све радње везане за
церемонијал сахране односно погребни и верски
обреди.
Приликом спровођења церемонијала сахране и
верског обреда води се рачуна о пијетету.
Удаљиће се лица која својим понашањем
вређају успомену на умрлог или вређају осећања
породице, сродника и пријатеља умрлог.
Нису допуштене верске и друге активности у
вези са сахрањивањем умрлог које имају политички
карактер, које вређају патриотска, верска и
национална осећања грађана односно које су у
супротности са прописаним санитарним и техничким
условима.
Члан 21.
Трошкове превоза умрлог, трошкове погребне
опреме и трошкове сахрањивања обезбеђује породица
умрлог или сродници односно лица која су била
обавезна да се старају, односно издржавају умрлог
или друга физичка и правна лица која су преузела
обавезу да сносе трошкове сахрањивања, односно
лица која су обавезна на основу закона и других
прписа да сносе трошкове сахрањивања у целини или
делимично.
Члан 22.
Сахрањивање неидентификованих умрлих лица
обавља Предузеће на основу акта надлежног органа
којим је утврђена чињеница да је умрло лице
неидентификовано.
Члан 23.
Трошкове сахрањивања умрлих социјално
незбринутих лица сноси надлежни орган Општине
Зрењанин.
Трошкови сахрањивања лица из претходног
става овог члана плаћају се Предузећу.
V ГРОБНА МЕСТА И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ
Члан 24.
Простор на гробљу намењен за сахрањивање
дели се на гробна поља односно парцеле унутар којих
се налазе гробна места.
Гробна поља, парцеле и гробна места су
обавезно нумерисани.
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Под гробним местом у смислу ове Одлуке
подразумевају се:гроб, гробница и место за смештај
урне са пепелом кремираних посмртних остатака.
Предузеће је дужно да води евиденцију
гробних поља, парцела и гробних места са подацима
о лицима која у њима почивају и датумима њихове
сахране, евиденцију положених урни као и друге
евиденције у вези са обављањем погребне
делатности.
Члан 25.
Гробно место даје се на коришћење уз накнаду,
лицу које постаје његов корисник, те стиче право
коришћења истог у складу са одредбама ове Одлуке.
О давању гробног места на коришћење
одлучује искључиво Предузеће.
Корисник гробног места
нема право да
коришћење гробног места пренесе на друго лице,
изузев када за то постоје нарочито оправдани разлози
које утврђује Предузеће.
Члан 26.
Гробно место код прве сахране даје се на
коришћење сродницима умрлог по следећем
редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно,
ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог члана,
гробно место даје се на коришћење лицу
по
редоследу сродства са умрлим по крви у побочној
линији до IV степена сродства те брачним друговима
сродника наведених у овом ставу.
Ако има више лица истог степена сродства са
умрлим, гробно место даје се на коришћење једном
од њих, и то оном кога та лица споразумно,између
себе одреде.У супротном, Предузеће задржава право
да одреди коме ће од истих гробно место бити дато
на корићење.
Изузетно, ако нема лица из. става 1. и 2. овог
члана, гробно место даје се на коришћење лицу које
обезбеди сахрањивање умрлог.
Члан 27.
Гробно место даје се на коришћење на време од
10 година.
Посмртни остаци сахрањених лица почивају у
гробном месту најмање 10 година од дана
сахрањивања (у даљем тексту рок обавезног
почивања).
Лица из члана 26. ове Одлуке имају право да по
истеку рока од 10 година продуже рок почивања, под
условима утврђеним уговором закљученим са
Предузећем односно под условом да је гробно место
уредно одржавано те да је за његово коришћење
плаћена накнада за протекло време почивања.
Предузеће може одобрити и другом лицу да
под условима из претходног става продужи рок
почивања.
Продужени рок почивања износи 10 година.
Не може се продужити рок почивања за гробна
места на гробљу или делу гробља које је стављено
ван употребе.
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Члан 28.

Члан 33.

Међусобна права и обавезе између корисника
гробног места и Предузећа, уређују се писменим
уговором који се закључује одмах, а најкасније у
року од три месеца од дана сахрањивања умрлог.
Уговор из претходног става закључује се на
одређено време у складу са одредбама члана 26. став
1. ове Одлуке.
Члан 29.

Корисник гробнице, уређене парцеле и касете
за полагање урне, може гробницу, уређену парцелу
односно касету за полагање урне уступити искључиво
Предузећу, уз споразумно утврђену накнаду.
Уколико до споразума не дође, корисник
гробнице, уређене парцеле и касете за полагање урне
може продати трећем лицу под истим условима.
Члан 34.

После прве сахране у исто гробно место могу
се уз писмену сагласност корисника гробног места
сахранити лица из члана 26. ове Одлуке.
У случају одсутности корисника гробног места,
предметну сагласност дају лица по редоследу
сродства са корисником гробног места, опредељеном
у члану 26. ове Одлуке.
У гробно место за које није истекао рок
обавезног почивања могу се сахрањивати само лица
из члана 26. став 1. и 2. ове Одлуке, уз писмену
сагласност корисника гробног места, под условом да
је претходна сахрана извршена дубински.
Члан 30.
У случају смрти корисника гробног места
право коришћења гробног места припада физичком
лицу које је судском одлуком оглашено за његовог
наследника односно физичком лицу које докаже да је
наследник умрлог.
Уколико је више лица оглашено за наследнике,
иста су дужна да једног
међу собом овласте,
писменим пуномоћјем овереним у суду, да са
Предузећем у својству новог корисника гробног
места закључи одговарајући уговор о коришћењу
истог, уз обавезу достављања пуномођа Предузећу, у
ком случају ће Предузеће остала лица евидентирати
као сукориснике гробног места.
У супротном, уколико наследници не поступе
на начин описан у претходном ставу, новог
корисника гробног места одредиће Предузеће у
складу са одредбама ове Одлуке а остале наследнике
евидентирати као сукориснике гробног места.
Члан 31.
У случају ако наследник умрлог корисника
гробног места није физичко лице, по истеку
обавезног рока почивања, као и у случају ископавања
посмртних остатака када гробно место остаје празно,
Предузеће даје то гробно место на даље коришћење.
Ископавање посмртних остатака врши се у
складу са одредбама Закона о сахрањивању и
гробљима и одредбама других позитивних прописа.
Члан 32.
Гробно место које је дато на коришћење, не
може бити предмет правног промета између трећих
лица.

Посмртне остатке из гробних места којима је
истекао рок обавезног почивања, а којима рок
почивања није продужен, Предузеће преноси у
посебан заједнички гроб или гробницу (осаријум), о
чему је дужно да води евиденцију која подразумева и
трајно чување података о лицима чији су посмртни
остаци пренети.
Пре преноса посмртних остатака у смислу
претходног става ,Предузеће је дужно да писмено
опомене корисника гробног места да ће, уколико у
року од 30 дана не уплати накнаду за коришћење
гробног места и на тај начин не продужи рок
почивања, извршити пренос посмртних остатака у
заједнички гроб и гробницу и склопити уговор о
коришћењу тог гробног места са другим лицем, а
надгробна обележја и друге предмете уклонити, без
обавезе њиховог чувања.
У случају да се писмена опомена није могла
уручити кориснику гробног места, Предузеће ће
путем средстава јавног информисања позвати
корисника гробног места да поступи у складу са
одредбом из претходног става и упозорити га на
последице пропуштања односно непоступања по
позиву.
Члан 35.
Осаријум је заједнички гроб или гробница у
коју се похрањују посмртни остаци умрлих, под
условима и на начин одређен у члану 34. ове Одлуке.
VI КРЕМИРАЊЕ
Члан 36.
Кремирање посмртних остатака умрлих врши
се у крематоријуму.
Члан 37.
Посмртни остаци који ће се кремирати морају
бити смештени у лаки дрвени сандук, без металних
делова.
Члан 38.
Кремирање посмртних остатака врши се на
основу писменог захтева који подноси лице које
обезбеђује сахрану умрлог.
Садржину захтева као и документацију која се
уз захтев прилаже, одређује предузеће које врши
кремирање.
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Члан 39.
Пепео кремираних посмртних остатака ставља
се одмах по извршеном кремирању у урну.
Урна мора бити херметички затворена и
сачињена од трајног материјала.
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-судског увиђаја
-поништења гробља или делова гробља
-сахрањивања посмртних остатака на другом месту
-кремирања већ сахрањених посмртних остатака по
жељи чланова уже породице.
Ексхумацију врши Предузеће на захтев чланова
уже породице или овлашћеног органа уз посебно
одобрење санитарне инспекције.

Члан 40.
Члан 44.
Лице које обезбеђује сахрану умрлог, чији су
посмртни остаци кремирани, дужно је да се писменим
захтевом изјасни да ли ће се урна са пепелом
кремираних посмртних остатака покопати у гроб или
гробницу или положити на посебно за то уређено
место (коломбаријум или розаријум).
Коломбаријум је зид са касетама а розаријум је
посебно уређена зелена површина са касетама, која
служи за смештај урне.
Свака касета
мора да има натпис
стандардизованог облика и величине, са подацима о
лицу чији се пепео налази у урни.
Сахрањивање пепела кремираних посмртних
остатака може се извршити и расипањем пепела на
посебно одређено место на гробљу-Врт сећања.
Имена лица чији је пепео на овај начин
сахрањен, морају бити урезана на посебној плочи
која се налази на овом делу гробља.
Члан 41.
Ако се лице које обезбеђује сахрањивање
умрлог не појави да покопа урну или положи урну,
Предузеће је дужно да урну чува најдуже шест
месеци.
По истеку рока из става 1. овог члана,
Предузеће ће расути пепео по Врту сећања а име
лица чији је пепео на овај начин сахрањен, урезаће на
плочи наведеној у члану 40. став 5. ове Одлуке.
Члан 42.
Пепео кремираних посмртних остатака не сме
се ни привремено уступити члановима породице
односно сродницима или другим лицима, осим када
пруже писмене доказе да имају обезбеђено гробно
место за похрањивање урне, на гробљу у неком
другом месту.

Ексхумацији мора присуствовати подносилац
захтева за ексхумацију, санитарни инспектор и
овлашћени радник Предузећа.
Ексхумација посмртних остатака
у циљу
њиховог преношења не може се вршити у времену од
01. маја до 30 септембра,ако од дана сахрањивања до
дана ексхумације није протекло намање 5 година.
Изузетно, санитарна инспекција може из
оправданих разлога одобрити ексхумацију и пре
истека рока из претходног става.
Трошкове ексхумације сноси лице по чијем се
захтеву она врши.
VIII РЕД НА ГРОБЉУ
Члан 45.
На гробљу се одржава ред и потпуни мир.
Предузеће је дужно да обезбеди одржавање
реда и мира на гробљу.
Члан 46.
Гробље је отворено за посетиоце сваки дан.
У летњем периоду који траје од 01. априла до
01. септембра,гробља су отворена у времену од 7-20
часова.
У зимском периоду који трајеод 01. септембра
до 01. априла гробља су отворена од 8-17 часова.
Предузеће може из нарочито оправданих
разлога привремено забранити приступ на гробље.
Члан 47.
Предузеће својим актом ближе уређује време у
коме се има обавити сахрањивање, у складу са овом
Одлуком.
Члан 48.

VII ЕКСХУМАЦИЈА
Члан 43.
Ексхумација је ископавање посмртних остатака
умрлих лица.
Приликом ексхумације морају се поштовати
обзирни пијетети и потребне санитарне мере.
Ексхумација може бити редовна и ванредна.
Редовна ексхумација се врши после протека
рока задњег продуженог почивања, а гробна места се
користе за ново сахрањивање.
Чланови уже породице умрлог имају право да
посмртне остатке умрлог сместе у ново гробно место.
Ванредна ексхумација се врши због:

На гробљу је забрањено:
-улажење и задржавање ван времена када је гробље
отворено за посетиоце
-приступ деци млађој од 10 година без пратње
одраслог лица
-прескакање
ограде,
гажење
зелених
површина,ломљење дрвећа, кидање цвећа и других
засада
-гажење и прљање гробних места
-наношење
штете
надгробним
обележјима
(споменицима и другим предметима на гробним
местима)
-нарушавање мира на гробљу
-увођење животиња
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-вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног
возила ако то није одобрено посебном дозволом
Предузећа
-на стазама, путевима и зеленим површинама
стварати нечистоћу, бацати увело цвеће, коров, венце
и друге предмете
-остављање хране на гробним местима и другим
местима на гробљу
-фотографисање у виду заната
-продавање било какве робе и вршење других услуга
без одобрења Предузећа
-постављање реклама и натписа
-постављање клупа и других предмета без одобрења
Предузећа
-улажење у капелу ван времена одређеног за
сахрањивање
-паљење свећа на гробном месту изван кућишта за
свеће
-у розаријуму и колумбаријуму изводити било какве
додатне
грађевинске
радове
(постављати
импровизоване жардињере, камене плоче са сликама,
кандила и сл.) као и сађење биљака око касета
розаријума
-монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за
свеће, ограда и сл. на патосу гроба односно гробнице
уколико то није предвиђено пројектом споменика
-сађење око гробова и гробница свих дрвенастих
врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња
-вршење других недозвољених радњи које Прдузеће
утврди општим актом.
Све набројане
активности
представљају
скрнављење гробља, надгробних споменика и гробова
и сматрају се повредом пијетета умрлог и чланова
његове породице.
Члан 49.
Предузеће може да уклони
све додатне
предмете и засаде чије је постављање односно сађење
забрањено овом Одлуком или условљено издавањем
писменог одобрења Предузећа, и то о трошку
корисника гробног места.
Члан 50.
Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на
гробљу и акта из члана 47. ове Одлуке, Предузеће је
дужно да истакне на видном месту на улазу у гробље.
IX СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 51.
Средства за обављање комуналне делатности,
уређивања и одржавања гробља, сахрањивање умрлих
лица и других погребних услуга, обезбеђују се из
цене услуга коју плаћају непосредни корисници као
и из средстава буџета општине Зрењанин, на основу
годишњег Програма одржавања и уређење гробаља.

18. новембар 2005.
Члан 52.

Висину накнаде за коришћење гробних места
утврђује Предузеће уз сагласност Председника
општине.
Накнада за коришћење гробног места утврђује
се у годишњем износу и плаћа најкасније у року од 30
дана од дана истека времена за које је накнада већ
исплаћена.
Цену погребних услуга у вези са сахрањивањем
и ексхумацијом одређује Предузеће уз сагласност
Председника општине.
X ПОСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОВЛАШЋЕЊЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 53.
У случају поремећаја или прекида у обављању
послова на уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивања услед наступања више силе, штрајка
или других околности које нису могле да се предвиде
односно спрече, Предузеће је у обавези да одмах, без
одлагања, предузме мере на отклањању узрока
поремећаја односно прекида, и то:
-да радно ангажује запослене на отклањању
поремећаја односно разлога због којих је дошло до
прекида у обављању послова уређивања и одржавања
гробља те сахрањивања
-да предузме и друге мере које наложи Општинска
управа надлежна за комуналне послове.
Члан 54.
У случају прекида у обављању послова на
уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању
услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди
минимум процеса рада.
Уколико би услед прекида рада могла да
наступи непосредна опасност или изузетно тешке
последице по живот и здравље људи, безбедност
људи и имовине или других неопходних услова за
живот и рад корисника ове комуналне услуге,
Општинска управа надлежна за комуналне послове
наложиће мере за које је законом овлашћена.
Члан 55.
У случајевима описаним у члану 53. ове
Одлуке, Предузеће је обавезно да истовремено са
предузимањем мера обавести Општинску управу о
разлозима поремећаја односно прекида као и мерама
предузетим у циљу њиховог отклањања.
Када Општинска управа прими обавештење из
претходног става, дужна је да без одлагања:
-нареди мере за заштиту комуналних објеката који су
угрожени као и друге имовине
-предложи мере за отклањање насталих последица и
друге потребне мере у циљу обављања комуналне
деланости
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-ангажује друго предузеће или предузетника ради
обављања послова уређивања и одржавања гробаља и
сахрањивања, до отклањања поремећаја и
-утврди разлоге и евентуалну одговорност за настали
поремећај односно прекид у обављању комуналне
делатности као и одговорност за накнаду евентуалне
штете.
XI НАДЗОР
Члан 56.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке
врши комунална инспекција.

Члан 62.
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: 06-68-23/05-I-04-01
Дана: 18. 11. 2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00
динара казниће се за прекршај Предузеће ако не
поступи по одредби члана 8., 17., 24., став 4. и члана
45. и 46. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у Предузећу новчаном казном у
износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара.
Члан 58.
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На основу члана 18. тачка 17. и 23. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.
9/02, 33/04 и 135/04), члана 6. став 2. Закона о
враћању утрина и пашњака селима на коришћење
(''Службени гласник РС'' бр. 16/92) и члана 22. тачка
26. и 28. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'' бр. 5/02, 19/04, 21/04 и 9/05)
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
дана 18.11.2005. год. доноси:

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до
250.000,00 динара казниће се за прекршај друго
предузеће или предузетник:
1. ако обавља радове на гробљу без одобрења
Предузећа (члан 10. ове Одлуке)
2. ако посмртне остатке умрлог превезе
супротно члану 17. ове Одлуке.

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КРЕТАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ЗАЈЕДНИЧКОГ КОРИШЋЕЊА
УТРИНА И ПАШЊАКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

Члан 59.

Члан 1.

Новчаном казном у износу од 1.000,00 до
50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. изводи радове на гробљу без одобрења
Предузећа (члан 10. ове Одлуке)
2. поступа супротно одредби члана 13. став 1. и
2. и члана 48. ове Одлуке.

Oвом одлуком прописују се општи услови
кретања домаћих животиња кроз насељена места и
начин заједничког коришћења утрина и пашњака који
су враћени селима на коришћење на територији
општине Зрењанин, а у случају да изостане договор
грађана насељених места о условима и начину
коришћења утрина и пашњака.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Члан 60.

Домаћим животињама у смислу ове Одлуке
сматрају се: копитари (коњи, магарци, мазге и муле),
папкари (говеда, овце, козе и свиње), пернате
животиње (кокошке, ћурке, гуске и патке) и њихов
подмладак.

Предузеће ће својим интерним актима ближе
регулисати поједине одредбе ове Одлуке, као и
димензије гробних места, њихово међусобно
растојање, димензије стаза и сл., уважавајући притом
постојећу пројектну документацију.
Члан 61.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлукао о сахрањивању и гробљима
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр.7/93, 8/93,
10/93 и 2/94).

Члан 3.
Држаоци животиња из члана 2. ове Одлуке
дужни су да обезбеде да се кретањем животиња кроз
насеља не загађује околина, не оштећује јавна
површина, јавна зелена површина као и да се не
угрожавају и не узнемиравају трећа лица.
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Члан 4.
Улице којима се домаће животиње из члана 2.
ове Одлуке могу кретати до излаза из насељеног
места на путу до утрина и пашњака и назад одредиће
надлежни органи Месне заједнице.
Члан 5.
У насељеном месту забрањено је остављање и
задржавање
домаћих
животиња
на
јавним
површинама.
Члан 6.
Кретање домаћих животиња дозвољено је само
у пратњи чувара који не може бити млађи од 14
година.
Потребан број чувара, у зависности од броја
домаћих животиња, одредиће надлежни органи
Месне заједнице.
Члан 7.
Напасање домаћих животиња на утринама и
пашњацима вршиће се уз одобрење надлежних
органа Месне заједнице.

18. новембар 2005.

3. остављање домаћих животиња на испаши без
чувара, или лицу које је млађе од 14 година и
4. номадска испаша
Члан 11.
За сву евентуално нанету штету неодговорним
чувањем домаћих животиња одговараће власник
домаћих животиња за кретање кроз насељено место, а
након преузимања од стране чувара, за евентуално
нанету штету одговара надлежни орган Месне
заједнице који организује напасање домаћих
животиња или лице коме су домаће животиње
поверене на чување.
Висину штете, у смислу става 1. овог члана,
утврђује посебна комисија коју образује Савет Месне
заједнице.
Члан 12.
Надзор над кретањем домаћих животиња у
делу који се односи на насељено место врши
комунална инспекција, док надзор над коришћењем
утрина и пашњака врши пољочуварска служба која је
организована и чије су надлежности прописане
важећом општинском одлуком.

Члан 8.
Члан 13.
Надлежни органи Месне заједнице дужни су да
утврде
услове и начин
коришћењa утрина и
пашњака и да о њима обавесте власнике домаћих
животиња пре почетка коришћења утрина и пашњака.
Право на напајање домаћих животиња на
водама за напајање које се налазе на утринама и
пашњацима имају и они власници домаћих животиња
који те утрине и пашњаке не користе, а природно су
на њих упућени.
Члан 9.
У случају да надлежни органи Месне заједнице
не утврде услове и начин заједничког коришћења
утрина и пашњака исте ће утврдити Председник
општине, а на предлог Оделења за послове привреде,
финансија и рачуноводства.
Услови и начин заједничког коришћења утрина
и пашњака, из става 1. овог члана, утврдиће се
узимајући у обзир број корисника утрина и пашњака
односно број и врсту домаћих животиња, површину и
просторне могућности искоришћавања утрина и
пашњака, као и висину накнаде.
Члан 10.
У циљу заштите усева и других засада на
пољопривредном земљишту забрањено је:
1. терати домаће животиње преко пољопривредног
земљишта, осим ако је на истим површинама
установљено право службености,
2. прогонити и напасати домаће животиње на туђем
пољопривредном
земљишту
без
одобрења
сопственика земљишта,

Новчаном казном у износу од 250,00 до 25
000,00 динара казниће се физичко лице ако се не
придржава одредби из чланова 3, 5, 6. став 1. и
чланова 7. и 10. ове одлуке.
Члан 14.
Надлежни органи Месне заједнице дужни су да
утврде улице које су предвиђене за кретање домаћих
животиња кроз насељено место, потребан број
чувара, као и начин и услове за коришћење утрина и
пашњака у року од 6 месеци од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 15.
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: 06-68-24/05-I-04-01
Дана:18.11.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Труфунов,с.р.
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На основу члана 168. став 2. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.
47/2003 ) и члана 22. Статута општине Зрењанин
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(“Службени лист општине Зрењанин” бр. 5/02, 19/04,
21/04 и 9/05 ) Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 18.11.2005. год. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о привременим правилима грађења за
територију општине Зрењанин (“Службени лист
општине Зрењанин” бр. 11/2003 и 2/2004 ) у члану 2.
иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
“Ван граница грађевинског реона општине
Зрењанин ова Одлука се примењује до доношења
Просторног плана општине Зрењанин.”
Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
“Изградња станица за снабдевање моторних
возила погонским горивом могућа је на парцелама
које се граниче са парцелом јавног пута уз израду
Акта о урбанистичким условима и прибављањем
неопходних услова, а ван грађевинског реона
неопходна је израда и Урбанистичког пројекта.”
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Члан 26в.
За изградњу свих објеката из члана 26а степен
заузетости на грађевинским парцелама не може бити
већи од 40%.
За објекте у функцији пољопривреде, ловачке и
шумарске објекте, производне објекте намењене
преради пољопривредних и прехрамбених производа
највише дозвољена спратност је П + Пк, док ће за
друге објекте (силоси, млинови и сл.) спратност
зависити од технолошких решења.
За магацине и складишта дозвољава се
изградња само приземља ( П ).
Дозвољена је изградња сутерена или подрума
за све објекте из члана 26а где за то постоје
одговарајући услови ( нема ниских подземних вода и
сл.).
Члан 26г.
Изградња рибњака и пратећих објеката за узгој
рибе могућа је искључиво на пољопривредном
земљишту катастарских култура: напуштених корита,
мочвара, трстика, рукаваца река и неплодног
земљишта, пашњака и сл.
Уз рибњаке се могу градити и објекти за
спремиште алата и прибора који могу бити само
приземни.
Члан 26д.

Члан 3.
Иза члана 26. додају се нови чланови 26а, 26б,
26в, 26г, 26д, 26ђ, 26е и 26ж који гласе:
“ Члан 26а
Објекти који се могу градити ван грађевинског
реона и формирати грађевинску целину су:
-

-

-

објекти у функцији пољопривреде ( стакленици,
пластеници, узгајалишта пужева, рибњаци,
објекти за чување и лагеровање пољопривредних
производа, силоси, млинови, колске ваге и сл.),
ловачки и шумарски објекти који могу служити
као оставе за алат, храну за животиње, а могу
имати и просторије за припремање хране и
услуживање,
производни
објекти
намењени
преради
пољопривредних и прехрамбених производа,
магацини и складишта,
објекти и површине у функцији туризма,
здравствени и спортско-рекреациони објекти,
објекти за делатности које се не могу обављати
унутар грађевинског подручја ( делатности које
захтевају веће површине и које могу угрозити
животну средину ).

Власницима земљишта које се граничи са
парцелом јавног пута или се налазе у њиховој
близини, може се одобрити изградња објеката на
истом под условом да се изградња прикључка на
јавни пут остварује прибављањем акта о
урбанистичким условима и осталих услова за
прикључак.
На парцелама које се граниче са пољским
путем (“леније”) може се одобрити изградња објеката
у функцији пољопривреде и ловачке и шумарске
објекте.
Члан 26ђ.
Издавање Акта о урбанистичким условима
вршиће се разматрањем сваког појединачног захтева
и одређивањем ближих услова.
Актом о урбанистичким условима одредиће се
ближи услови за снабдевање водом, одвођење
отпадних и атмосферских вода, снабдевање
електричном енергијом, одлагање и одношење
отпада.
Члан 26е.
Парцелација и препарцелација на подручју ван
грађевинског реона вршиће се на основу
Урбанистичког пројекта.

Члан 26б.

Члан 26ж.

Објекти који се могу градити ван грађевинског
реона, морају се градити и користити на начин да не
ометају пољопривредну и шумску производњу и не
угрожавају животну средину.

Изградња објеката и површина у функцији
туризма, здравствени и спортско-рекреациони објекти
као и објекти за делатности које се не могу обављати
унутар грађевинских подручја ( делатности које
захтевају веће површине и које могу угрозити
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животну средину ), вршиће се на основу Плана
детаљне регулације којим ће се дефинисати правила
уређења и правила грађења за изградњу ван граница
грађевинског реона.”
Члан 4.
Члан 45. мења се и гласи:
“Ограда се може подизати према улици и на
међи према суседним грађевинским парцелама.
На грађевинским парцелама ограде се
постављају с унутрашње стране међе.
Ограде могу бити пуне или провидне, без
подзида или са подзидом, висине до 0,90м. Висина
ограде између суседних парцела као и према улици
може бити до 1,80м.
Парцеле се могу преграђивати у функционалне
целине ( стамбени део, економски део пословни део и
сл.) с тим да висина унутрашње ограде не може бити
већа од висине спољне ограде.
Крила капија пешачких и колских улаза морају
се отварати ка унутрашњости парцеле.”
Члан 5.
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: 06-68-25/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 3. Закона о комуналним
делатностима ( “Службени гласник РС”, бр. 16/97 и
42/98), члана 18. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 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,
61/05 и 91/05 ) и члана 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 18.11.2005. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН

18. новембар 2005.

“Председник општине, на предлог Одељења за
послове привреде, финансија и рачуноводства и
Одељења
за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине,
доноси Програм којим се дефинише оптимално
организовање ауто-такси превоза у складу са
саобраћајно-техничким условима.”
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: 06-68-26/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 18. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 33/04 и
135/04), члана 46. и 47. Закона о заштити од
елементарних и других већих непогода (''Службени
гласник СРС'', бр. 20/77, 24/85, 6/89 и 52/89 и
''Службени гласник РС'', бр. 53/93, 67/93 и 48/94) и
члана 22. тачка 25. Статута општине Зрењанин (''Сл.
лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04, 21/04 и
9/05), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 18.11.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ
ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО –
ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА
Члан 1.
У Одлуци о заштити од елементарних и других
већих непогода и техничко – технолошких удеса
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/01)
испред назива поглавља ''ОПШТЕ ОДРЕДБЕ'' додаје
се ознака ''I''.
Члан 2.
Члан 6. се брише.
Чланови: 7., 8. и 9. постају чланови 6., 7. и 8.
Члан 3.

Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника на
територији општине Зрењанин (“Службени лист
општине Зрењанин” бр. 10/03, 13/03, 8/05, 9/05 и
11/05 ) у члану 51а став 3. се брише а став 1. мења се
и гласи:

Испред назива поглавља ''УТВРЂИВАЊЕ И
ПРОГЛАШАВАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ''
додаје се ознака ''II''.
Члан 4.
Досадашњи члан 7. који постаје члан 6. мења се
и гласи:

18. новембар 2005.
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''Постојање елементарне непогоде проглашава
Председник општине, на предлог Општинског штаба
за заштиту од елементарних непогода''.
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ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' поднаслов означен
словом ''г)'' замењује се словом ''в)''.
Члан 12.

Члан 5.
Назив поглавља: ''ПОСЛОВИ ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' мења се и гласи:
''III
ПОСЛОВИ ОРГАНА ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА''.
Члан 6.
У досадашњем члану 9. који постаје члан 8.
алинеје 1. и 3. се бришу, а досадашња алинеја 2.
постаје алинеја 1., а досадашње алинеје 4., 5. и 6.
постају алинеје 2., 3. и 4.
У досадашњој алинеји 6. која постаје алинеја 4.
после речи: ''председника'' додају се речи: ''Општине
и Општинског штаба за заштиту од елементарних
непогода'' а реч: ''скупштине'' се брише.
Члан 7.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' у поднаслову под
б) реч: ''Скупштине'' се брише.
Члан 8.
Досадашњи чланови 10. и 11. постају члан 9.

У досадашњем члану 12. који постаје члан 10.
алинеја 2. мења се и гласи:
''Сарађује са Општинском управом на изради
Плана заштите од елементарних непогода и
годишњег Програма превентивних мера заштите од
елементарних непогода''.
Алинеја 3. се брише, а алинеје од 4. - 23.
постају алинеје 3. - 22.
Досадашња алинеја 5. која постаје алинеја 4.
мења се и гласи:
''- по потреби а најмање једном годишње у сарадњи са
Општинском управом врши ажурирање Плана
заштите од елементарних непогода и подноси
Председнику општине Извештај о реализацији
Програма превентивних мера заштите,''.
У досадашњој алинеји 14. која постаје алинеја
13. реч: ''Југославије'' се брише.
У досадашњој алинеји 15. која постаје алинеја
14. реч: ''предлаже'' замењује се речју: ''наређује''.
У досадашњој алинеји 16. која постаје алинеја
15. реч: ''предлаже'' замењује се речју: ''одређује''.

Члан 13.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' поднаслов означен
са словом ''и) органи Општинске управе'' мења се и
гласи: ''г) Општинска управа''.

Члан 9.
Члан 14.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' поднаслов ''в)
Извршни одбор Скупштине општине'' се брише.
Речи: '' Члан 11.'' бришу се.
Члан 10.
У досадашњем члану 11. који постаје члан 9.
алинеја 1. мења се и гласи:
''- доноси план заштите од елементарних
непогода,''
Алинеје од 1.-17. постају алинеје 4.-20.
Досадашња алинеја 2. која постаје алинеја 5.
мења се и гласи:
''- формира Општински штаб за заштиту од
елементарних непогода,''
У досадашњој алинеји 9. која постаје алинеја
12. реч ''органа'' брише се.
У досадашњој алинеји 17. која постаје алинеја
20. речи: ''из оквира права и дужности Извршног
одбора'' бришу се.
Члан 11.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД

У досадашњем члану 13. који постаје члан 11.
став 1. мења се и гласи: ''Општинска управа врши
следеће послове:''
Алинеја 1. мења се и гласи:
''- за области из своје надлежности израђује
планове заштите од елементарних непогода и
програме превентивних мера из делокруга свог рада,''
У алинеји 2. реч: ''учествују'' замењује се речју:
''учествује''.
У алинеји 3. реч: ''прате'' замењује се речју:
''прати'' а реч: ''предлажу'' замењује се речју:
''предлаже''.
У алинеји 4. реч: ''спроводе'' замењује се речју:
''спроводи'' а после речи: ''непогода'' ставља се зарез а
речи: ''у својој области'' се бришу.
У алинеји 5. реч: ''доносе'' замењује се речју:
''доноси''.
После алинеје 5. додају се алинеје 6. и 7. које
гласе:
''- прати прописе из области елементарних и
других већих непогода и предлаже Председнику
општине, Скупштини општине и Општинском штабу
за заштиту од елементарних непогода предузимање
потребних мера и
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- врши стручне и административно-техничке
послове за Председника општине у домену послова
који се односе на елементарне непогоде и за
Општински штаб за заштиту од елементарних
непогода.''
Досадашња алинеја 6. се брише.
Члан 15.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' после досадашњег
члана 13. који постаје члан 11. издвојен поднаслов
''Служба за заштиту од елементарних непогода''
брише се.
Члан 16.
Члан 14. се брише.
Чланови од 15.-23. постају чланови 12.-20.

18. новембар 2005.
Члан 24.

У досадашњем члану 25. који постаје члан 21.
речи: ''из претходног члана'' бришу се а речи: ''
Служба за заштиту од елементарних непогода
Општинске управе'' замењују се речима: '' Општинска
управа''.
Члан 25.
Испред назива поглавља ''ФИНАНСИРАЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ''
додаје се ознака '' VI''.
Члан 26.
У досадашњем члану 29. који постаје члан 25. у
ставу 2. речи:'' Извршни одбор Скупштине'' замењује
се речју: '' Председник''.

Члан 17.
Члан 27.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' поднаслов означен
словом ''ј)'' замењује се словом ''и)''.

Испред назива поглавља '' ПРЕЛАЗНЕ И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ'' додаје се ознака ''VII''.

Члан 18.

Члан 28.

У досадашњем члану 16. који постаје члан 13.
додаје се нови став 1. који гласи:
''Савет Месне заједнице формира месни штаб
за заштиту од елементарних непогода''.
Досадашњи став 1. постаје став 2.

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

Члан 19.
У
поглављу
''ПОСЛОВИ
ОРГАНА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' поднаслов означен
словом: ''к)'' замењује се словом: ''ј)''.
Члан 20.
Испред назива поглавља ''ПЛАНИРАЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА''
додаје се ознака ''IV''.
Члан 21.
У досадашњем члану 22. који постаје члан 19. у
алинеји 8. број ''27.'' замењује се бројем ''23.''
Члан 22.
Испред назива поглавља ''АНГАЖОВАЊЕ
ПРАВНИХ ЛИЦА, ГРАЂАНА И МАТЕРИЈАЛНИХ
СРЕДСТАВА
РАДИ
ЗАШТИТЕ
ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА'' додаје се ознака
''V''.
Члан 23.
Члан 24. се брише.
Чланови од 25.-31. постају чланови 21.-27.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-27/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 54. став 1.
Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 47/03)
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 18.11.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ДЕТАЉНОМ УРБАНИСТИЧКОМ
ПЛАНУ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА
''РУЖА ШУЛМАН'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука о
изменама и допунама Одлуке о Детаљном
урбанистичком плану стамбеног насеља
''Ружа
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Шулман'' у Зрењанину донета дана 07.03.1980. године
под бројем XIII-02-350/11/80 (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', бр. 3/80).
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: 06-68-28/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005.године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и члана
45. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број 47/2003) и члана 22. Статута
општине Зрењанин ("Службени лист општине
Зрењанин", број 5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној
18.11.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК I''
У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу са
Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 47/2003), Просторним планом
општине Зрењанин (''Међуопштински службени лист
Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92) и наменом површина
утврђеном Генералним планом града Зрењанин до
2020. године (" Службени лист општине Зрењанин",
бр. 7/99,9/99 и 10/03) приступа се изради Плана
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у
Зрењанину ( у даљем тексту: Регулациони план).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Регулационог
плана одређује се граница обухвата Регулационог
плана, организација која
ће израдити Нацрт и
Предлог Регулационог плана, рок израде Нацрта
Регулационог плана, орган односно организација,
која ће вршити надзор над спровођењем ове Одлуке,
начин финансирања израде Регулационог плана и
други услови везани за израду овог Регулационог
плана, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду
плана.
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Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу на
јавно и остало грађевинско земљиште; поделу на
грађевинске зоне или целине; планиране трасе,
коридоре и регулацију саобраћајница и мрежу јавне
комуналне инфраструктуре; као и процену потребних
средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне
комуналне инфраструктуре и остале податке од
значаја за израду Регулационог плана.
Члан 4.
Укупна површина која ће се обухватити
Регилационим планом износи 72,04 ха и налази се у
југоисточном делу града Зрењанина, уз леву страну
магистралног пута М-24 Зрењанин – Београд, са
севера омеђена комплексом пољопривредног добра
''Аеродром'', са североистока пољопривредним
земљиштем и источно комплексом аеродром ''Ечка''.
Граница почиње од граничне тачке број 1, а то
је најсевернија преломна тачка и она је пресек
граничне линије између парцеле број 15365/27 и
парцеле број 15367/1 и осовине пута Београд – пут
другог реда бр. 144 – државна граница . Од граничне
тачке број 1 граница иде у правцу југоистока
граничном линијом између парцеле број 15365/27 и
парцеле број15367/1 ломећи се у граничним тачкама
од броја 2 све до граничне тачке броја 14 . Гранична
тачка број 14 је тромеђа између парцеле 15365/27 са
парцелама 15365/31 и 15367/1 . У граничној тачки
број 14 граница се ломи за око 270º и наставља у
правцу југозапада
граничном линијом између
парцеле број 15365/27 и парцеле број 15365/31
ломећи се у граничним тачкама од броја 15 све до
граничне тачке броја 17. Гранична тачка број 17 је
тромеђа између парцеле 15365/27 са парцелама
15365/30 и 15367/31 . У граничној тачки број 17
граница се ломи за око 250º и наставља у правцу
југоистока
граничном линијом између парцеле
15365/27 и парцеле15365/30 све до граничне тачке
број 18 која је тромеђа између парцеле 15365/27 са
парцелама 15365/29 и 15367/30 . У граничној тачки
број 18 граница се ломи за око 270º и наставља у
правцу југозапада
граничном линијом између
парцеле број 15365/27 и парцеле број 15365/29
ломећи се у граничним тачкама од броја 19 све до
граничне тачке броја 21. Гранична тачка број 21 је
тромеђа између парцеле 15365/27 са парцелама
15365/28 и 15367/29 У граничној тачки број 21
граница се ломи за око 160º и наставља у правцу
југоистока
граничном линијом између парцеле
15365/27 и парцеле 15365/28 ломећи се у граничној
тачки 22 све до граничне тачке броја 23 . Гранична
тачка број 23 је тромеђа између парцеле 15365/27 са
парцелама 15365/28 и каналом парцела број 15365/25.
Парцела 15365/25 је канал за одводњавање и граница
даље наставља десном страном канала односно
граничном линијом између парцеле 15365/27 и канала
у правцу југоистока све до граничне тачке броја 24 .
Гранична тачка број 24 је тромеђа између парцеле
15365/27 са каналом , парцела број 15365/25 и
парцелом 15365/40 . У граничној тачки број 24
граница се ломи за око 270º и наставља у правцу
југозапада граничном линијом између парцеле број
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15365/27 и парцеле број 15365/40 све до граничне
тачке броја 25 Гранична тачка број 25 се налази у
пресек граничне линије између парцеле број 15365/27
и парцеле број 15365/40 и осовине пута Београд – пут
другог реда бр. 144 – Државна граница . У граничној
тачки број 25 граница се ломи за око 270º и наставља
у правцу севера осовином пута Београд – пут другог
реда бр. 144 – државна граница , све до почетне
граничне тачке број 1 .

18. новембар 2005.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће
Одељење за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанин.
О реализацији Регулационог плана стараће се
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 10.

Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина" израдиће Регулациони
план, а на терет Програма уређења грађевинског
земљишта општине Зрењанин.
Члан 6.
Регулациони план биће урађен у року од 60
дана од доношења акта о изради плана, а чуваће се
код доносиоца плана и у ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина".
Члан 7.
У складу са Законом и Правилником о
садржини, начину израде, начину вршења стручне
контроле урбанистичког плана, као и условима и
начину стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог плана
подлеже стручној контроли, коју врши Комисија. О
извршеној стручној контроли Комисија саставља
извештај, са свим примедбама и ставовима по свакој
примедби, који доставља ЈП Дирекцији - предузећу
које је израдило Регулациони план, а исти су дужни
да у року од 30 дана од достављања извештаја,
поступе по датим примедбама.

Одлуком Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине, Општинске управе Зрењанин, у вези
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину на животну
средину бр. 501-16/05-IV-05-01 од 04.11.2005. године
одлучено је да се не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Зрењанин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-29/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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Члан 8.
По обављеној провери да ли је поступљено по
примедбима датим на Стручној контроли, Нацрт
Регулационог плана ставиће се на јавни увид свим
заинтересованим правним и физичким лицима,
оглашавањем у недељном листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30 дана,
од оглашавања у недељном листу "Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине.
Примедбе и предлози са јавног увида доставља
ће се Комисији путем Одељења за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, са свим примедбама и ставовима
по свакој примедби. Овај извештај је саставни део
образложења предлога плана.
Члан 9.

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04), Одељење за послове
урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине, Општинске управе Зрењанин, дана
04.11.2005. године, доноси
ОДЛУКУ
У ВЕЗИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ''ЈУГОИСТОК I''
У ЗРЕЊАНИНУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације радне зоне
''Југоисток I'' у Зрењанину не израђује се стратешка
процена утицаја на животну средину.
Члан 2.
За План детаљне регулације радне зоне
''Југоисток I'' у Зрењанину (у даљем тексту: План) не
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израђује се стратешка процена утицаја из разлога
што:
- је простор обухваћен Планом потпуно
неизграђен, са непознатим инвеститорима и
конкретним делатностима,
- Програм за израду Плана садржи природне
карактеристике подручја, локацију обухвата Плана са
географским положајем и стањем животне средине,
концепт Плана са планираном саобраћајном,
комуналном инфраструктуром и заштитом животне
средине.
Члан 3.
Програм за израду Плана детаљне регулације
радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину (у даљем
тексту: План) у делу који се односи на заштиту
животне средине, је урађен у складу са Законом о
заштити животне средине, условима добијеним од
Завода за заштиту природе Србије, радна јединица у
Новом Саду број: 03-595 од 06.09.2005. године (на
овом
простору
нема
регистрованих
нити
предложених заштићених природних добара)
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У циљу просторног уређења, а у складу са
Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 47/2003) и наменом површина
утврђеном Генералним планом града Зрењанин до
2020. године (" Службени лист општине Зрењанин",
бр. 7/99,9/99 и 10/03) приступа се изради Плана
детаљне регулације ''Булевар Ослобођења – Горњи
град'' у Зрењанину ( у даљем тексту: Регулациони
план).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Регулационог
плана одређује се граница обухвата Регулационог
плана, организација која
ће израдити Нацрт и
Предлог Регулационог плана, рок израде Нацрта
Регулационог плана, орган односно организација,
која ће вршити надзор над спровођењем ове Одлуке,
начин финансирања израде Регулационог плана и
други услови везани за израду овог Регулационог
плана, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у
Зрењанину.
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 501-16/05-IV-05-01
Дана: 04.11.2005. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Никола Халас
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и члана
45. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број 47/2003) и члана 22. Статута
општине Зрењанин ("Службени лист општине
Зрењанин", број 5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној
18.11.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА –
ГОРЊИ ГРАД'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.

плана.
Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу на
јавно и остало грађевинско земљиште; поделу на
грађевинске зоне или целине; планиране трасе,
коридоре и регулацију саобраћајница и мрежу јавне
комуналне инфраструктуре; као и процену потребних
средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне
комуналне инфраструктуре и остале податке од
значаја за израду Регулационог плана.
Члан 4.
Предложени обухват плана је на површини од
25,30ха.
Предложена граница плана почиње у пресеку
осовина улуца Николе Тесле и улице Орловe.
Граница иде осовином улице Николе Тесле у правцу
југа а све до пресека са осовином Булевара
Ослобођења, те даље наставља осовином Булевара
Ослобођења у правцу истока све до пресека са
осовинoм Булевара Ослобођења и улице Карађорђев
Трг и даље наставља осовином те улице. Граница се
даље наставља улицом Љубљанском, где се ломи и
иде кратким делом у правцу севера улицом Цара
Душана до следеће раскрснице са улицом Тодора
Манојловића, где се ломи и наставља улицом Тодора
Манојловића, до раскрснице са улицом Иве Лоле
Рибара, где се ломи и наставља улицом Иве Лоле
Рибара у правцу југоистока. На пресеку са осовином
улице Иве Лоле Рибара са улицом Орловом граница
се ломи и наставља улицом Орловом све до
раскрснице са улицом Николе Тесле.
Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина" израдиће Регулациони
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план, а на терет Програма уређења грађевинског
земљишта општине Зрењанин.
Члан 6.
Регулациони план биће урађен у року од 60
дана од доношења акта о изради плана, а чуваће се
код доносиоца плана и у ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина".

18. новембар 2005.

''Булевар Ослобођења – Горњи град'' у Зрењанину на
животну средину бр. 501-17/05-IV-05-01 од
04.11.2005. године одлучено је да се не израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Зрењанин".

Члан 7.
У складу са Законом и Правилником о
садржини, начину израде, начину вршења стручне
контроле урбанистичког плана, као и условима и
начину стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог плана
подлеже стручној контроли, коју врши Комисија. О
извршеној стручној контроли Комисија саставља
извештај, са свим примедбама и ставовима по свакој
примедби, који доставља ЈП Дирекцији - предузећу
које је израдило Регулациони план, а исти су дужни
да у року од 30 дана од достављања извештаја,
поступе по датим примедбама.
Члан 8.
По обављеној провери да ли је поступљено по
примедбима датим на Стручној контроли, Нацрт
Регулационог плана ставиће се на јавни увид свим
заинтересованим правним и физичким лицима,
оглашавањем у недељном листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30 дана,
од оглашавања у недељном листу "Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине.
Примедбе и предлози са јавног увида доставља
ће се Комисији путем Одељења за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, са свим примедбама и ставовима
по свакој примедби. Овај извештај је саставни део
образложења предлога плана.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће
Одељење за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанин.
О реализацији Регулационог плана стараће се
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 10.
Одлуком Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине, Општинске управе Зрењанин, у вези
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-30/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04), Одељење за послове
урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине, Општинске управе Зрењанин, дана
04.11.2005. године, доноси
ОДЛУКУ
У ВЕЗИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА – ГОРЊИ ГРАД'' У
ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације ''Булевар
Ослобођења – Горњи град'' у Зрењанину не израђује
се стратешка процена утицаја на животну средину.
Члан 2.
За План детаљне регулације ''Булевар
Ослобођења – Горњи град'' у Зрењанину (у даљем
тексту: План) не израђује се стратешка процена
утицаја на животну средину из разлога што се не
планира изградња објеката који би негативно утицали
на стање животне средине.
Члан 3.
Програм за израду Плана у делу који се односи
на заштиту животне средине, је урађен у складу са
Законом о заштити животне средине, условима
добијеним од Завода за заштиту природе Србије,
Радна Јединица у Новом Саду
број: 3-29 од
16.02.2005. године (на овом простору нема
регистрованих нити предложених заштићених
природних добара) и условима ЈВП ''Воде Војводине''
број: 02-438/4 од 22.04.2005. године.
Програм за израду Плана садржи природне
карактеристике подручја, локацију обухвата плана са
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географским положајем, стањем животне средине,
концепт плана са предложеним решењем и заштитом
животне средине.
Програм решава квалитетну организацију
простора у оквиру постојеће стамбене зоне, њено
рационално коришћење уз обезбеђење заштите
земљишта, воде и ваздуха.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
''Булевар Ослобођења – Горњи град'' у Зрењанину.
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 501-17/05-IV-05-01
Дана: 04.11.2005. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Никола Халас
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Члан 3.
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: 06-68-31/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 43. став 5. Закона о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
(''Службени гласник СРС'', бр. 54/89 и ''Службени
гласник РС'', бр. 137/04), а у вези са Уредбом о
начину остваривања права припадника Југословенске
војске у отаџбини и Равногорског покрета у области
борачко-инвалидске заштите (''Службени гласник
РС'', бр. 51/05) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04, 21/04 и 9/05), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 18.11.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ
ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ
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На основу члана 6. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", број 42/91 и 71/94), члана
18. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр.
52/91) и члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04,
21/04 и 9/05) Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 18.11.2005. године, донела је

1.

2.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ
ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.

3.

У Одлуци о поверавању вршења делатности
физичке културе Спортском савезу општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/93, 5/95 и 5/02), члан 3. мења се и гласи:
''Ради остваривања посебног друштвеног
интереса у обављању делатности физичке културе,
Скупштина општине именује шест, а Спортски савез
пет чланова у орган управљања Спортског савеза.
Мандат представника општине траје четири
године''.
Члан 2.

4.

У члану 10. број: ''90'' замењује се бројем: ''30''.

5.
6.
7.

8.

Образује се Комисија за давање мишљења о
остваривању права из области борачкоинвалидске заштите.
Задатак Комисије је да на захтев Одељења за
послове из области друштвених делатности
Општинске управе општине Зрењанин, односно
на захтев Комисије Владе за одлучивање о праву
на изузетно месечно новачно примање, даје
мишљење по захтевима за признање права на
изузетно месечно новчано примање, додељивању
''Равногорске споменице 1941.'', признавању
својства борца НОР-а, својства војног инвалида и
својства корисника породичне инвалиднине.
Комисија се састоји од пет чланова, које именује
Скупштина Општине.
Комисија доноси одлуке већином гласова свих
чланова Комисије.
Комисија има
председника
и заменика
председника, које именује из реда својих чланова.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Стручне и административно техничке послове за
потребе Комисије обавља Одељење за послове из
области друштвених делатности Општинске
управе општине Зрењанин.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-32/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Сл.гласник РС'', број 25/00 и 25/02), члана
26. Одлуке о организовању Комуналне радне
организације ''Зрењанин'' у јавна предузећа –
пречишћен текст (''Сл.лист општине Зрењанин'', број
5/00, 7/00 и 7/05) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/02,
19/04 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 18.11.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''

И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
- др ЗЛАТОМИР КОЗЛОВАЧКИ, разрешава се
дужности председника Комисије за додељивање
награда и признања Скупштине општине Зрењанин.
- ЛАЈОШ ЕНГЛЕР, разрешава се дужности члана
Комисије за додељивање награда и признањa
Скупштине општине Зрењанин.
- РАДИВОЈ ШАЈТИНАЦ, разрешава се дужности
члана Комисије за додељивање награда и признањa
Скупштине општине Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-37/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'', који је
донет на седници Управног одбора 08.11.2005.године
под бројем 01-627/1.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-33/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
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На основу члана 22. тачка 37. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04,21/04 и 9/05) и члана 7. Одлуке о
установљењу Дана општине, награде града и других
признања и манифестација општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 7/94, 5/96,
11/99 и 10/03), Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
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На основу члана 22. тачка 37. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) и члана 7. Одлуке о
установљењу Дана општине, награде града и других
признања и манифестација општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 7/94, 5/96,
11/99 и 10/03), Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И
ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
- РАДИВОЈ ШАЈТИНАЦ, именује се за
председника Комисије за додељивање награда и
признањa Скупштине општине Зрењанин.
- др ЂОКА ДОШЕН, именује се за члана Комисије
за додељивање награда и признања Скупштине
општине Зрењанин.
- др ТИБОР ЈЕСЕНСКИ, именује се за члана
Комисије за додељивање награда и признања
Скупштине општине Зрењанин.
II

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

18. новембар 2005.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-38/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
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На основу члана 22. став 1. 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 18.11.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКОИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН

Страна 173
II

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-40/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
269
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 9/05), Скупштина општине Зрењанин
на седници одржаној 18.11.2005. године, донела је

I
ДРАГАН НЕДЕЉКОВ, дипл.политиколог,
разрешава се дужности заменика председника
Управног одбора Новинско-издавачког јавног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-39/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
268
На основу члана 22. став 1. 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 18.11.2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКОИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ВУКИЦА МИЈАТОВ, именује се за заменика
председника Управног одбора Новинско-издавачког
јавног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школском одбору Медицинске школе Зрењанин:

у

- ЛАСЛО ШТАЈЕР, представник Савета родитеља
- ДРАГАН БАЛАШЕВ, представник Савета родитеља
-БОЈАНА
МИЛАНКОВ,
представник
Савета
родитеља
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-41/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
270
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 9/05), Скупштина општине Зрењанин
на седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН

Страна 174

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Медицинске
школе Зрењанин:
-МИРА МИЛОШЕВ, представник Савета родитеља,
-АНА РАДЛОВАЧКИ, представник Савета родитеља,
-МИРОСЛАВ МЕКТЕРОВИЋ, представник Савета
родитеља.
II

272
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 9/05), Скупштина општине Зрењанин
на седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-42/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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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 9/05), Скупштина општине Зрењанин
на седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН

18. новембар 2005.

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Економско –
трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин:
- ИНДИРА МОРИШАН, представник Савета
родитеља,
-ЂУРЂА РАДИЧЕВ, представник Савета родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-44/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

I
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РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана у
Школском одбору Економско - трговинске школе
''Јован Трајковић'' Зрењанин:
- ЈАДРАНКА ДАВИДОВАЦ, представник Савета
родитеља
- ВЕСНА ПРОКИЋ – РАЈАЧИЋ, представник Савета
родитеља
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-43/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

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 9/05), Скупштина општине Зрењанин
на седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН
I
МУЦ АНУЈКА, наставник разредне наставе,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''2. Октобар'' у Зрењанину.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

18. новембар 2005.

Број 14

Службени лист општине Зрењанин

Број: 06-68-45/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

Страна 175

НАДА ТЕРЗИЋ, наставник разредне наставе,
именује се за члана Школског одбора Основне школе
''2. Октобар'' Зрењанин.
II
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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 9/05), Скупштина општине Зрењанин
на седници одржаној 18.11.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН
I

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68-46/05-I-04-01
Дана: 18.11.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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18. новембар 2005.

248 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Лазарево'' Лазарево ................................ 149

261 Oдлукa у вези стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације ''Булевар Ослобођења – Горњи
град'' у Зрењанину на животну средину ................. 170

249 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01.01.2006. до 31.12.2010.
године на територији Месне заједнице ''Лазарево''
Лазарево ..................................................................... 150

262 Одлука о изменама Одлуке о поверавању
вршења делатности физичке културе Спортском
савезу општине Зрењанин ..................................... 171

250 Одлука о оснивању Привредног друштва
“Пословни инкубатор Зрењанин”........................ 150
251 Одлука о накнади
за
заштиту
и
унапређивање животне средине ...........................151
252 Одлука о уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању ........................................................... 154
253 Одлука о начину кретања домаћих животиња
у насељеним местима и условима и начину
заједничког коришћења утрина и пашњака на
територији општине Зрењанин ............................ 161
254 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
привременим правилима грађења за територију
општине Зрењанин ................................................. 162
255 Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу
путника на територији општине Зрењанин ...... 164
256 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
заштити од елементарних и других већих непогода
и техничко – технолошких удеса ......................... 164
257 Одлука о престанку важења Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о Детаљном урбанистичком плану
Стамбеног насеља ''Ружа Шулман'' у Зрењанину
..................................................................................... 166
258 Одлука о приступању изради плана детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину
..................................................................................... 167
259 Одлука у вези стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у
Зрењанину на животну средину .............................. 168
260 Одлука о приступању изради плана Детаљне
регулације ''Булевар Ослобођења – горњи град'' у
Зрењанину .................................................................. 169

263 Одлука о образовању Комисије за давање
мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите .................................................. 171
264 Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' ......... 172
265 Решење о разрешењу председника и чланова
Комисије за додељивање награда и признања
Скупштине општине Зрењанин ............................... 172
266 Решење о именовању председника и чланова
Комисије за додељивање награда и признања
Скупштине општине Зрењанин ............................... 172
267 Решење о разрешењу заменика председника
Управног одбора Новинско-издавачког Јавног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин ............................ 173
268 Решење о именовању заменика председника
Управног одбора Новинско-издавачког Јавног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин ............................ 173
269 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин ............................... 173
270 Решење о именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин ................................ 173
271 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Економско – Трговинске школе ''Јован Трајковић''
Зрењанин .................................................................... 174
272 Решење о именовању чланова Школског одбора
Економско – Трговинске школе ''Јован Трајковић''
Зрењанин ................................................................... 174
273 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''2. октобар'' Зрењанин.................... 174
274 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''2. октобар'' Зрењанин ................... 175

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН''
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Владимир Рајић
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН'' излази по потреби
Штампа: СР за издавачку и графичку делатност ''АГАВА'' – Зрењанин, Ђуре Јакшића 15
КС/

