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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 05.12.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ
ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о поверавању вршења делатности
физичке културе Спортском савезу општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/93, 5/95, 5/02 и 14/05), члан 4. мења се и гласи:
''Орган управљања Спортског савеза може
пуноважно одлучивати на седници којој присуствује
већина од укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања из става 1. овог члана, о
питањима из своје надлежности одлучује већином
гласова присутних чланова''.
Члан 2.
У члану 5. Одлуке, речи: '' у проширеном
саставу,'' бришу се.
Члан 3.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
''Ради обезбеђења заштите јавног интереса у
Спортском савезу, Скупштина општине даје
сагласност на: Статут Спортског савеза, Програм
рада, промену делатности и статусне промене
Спортског савеза''.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

БРОЈ: 15

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-74-1/05-I-04-01
Дана: 05.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. тачка 8. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) и члана 3. Одлуке о
поверавању вршења делатности физичке културе
Спортском савезу општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02 и 14/05)
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној
05.12.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ
САВЕЗА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
У Решењу о именовању чланова Управног
одбора Спортског савеза општине Зрењанин које је
донела Скупштина општине Зрењанин број: 06-8057/04-I-04-01 (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 18/04) и 06-56-27/05-I-04-01 (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 11/05), у ставу I после
редног броја 4., додају се нови редни бројеви 5. и 6.
који гласе:
''5. СВЕТОЛИК ВИОГЛАВИН
6. МИДХАТ БАЛИЋ''.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-74-2/05-I-04-01
Дана: 05.12.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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05. децембар 2005.
Члан 2.

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 05.12.2005.
године, донела је

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ТАРАШ'' ТАРАШ

Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 13.110.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Тараш''
Тараш за период од 01.01.2006. до 31.12.2010.
године, Савета Месне заједнице ''Тараш'' Тараш.

Члан 1.

Члан 4.

Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''ТАРАШ'', Тараш 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: 06-74-4/05-I-04-01
Дана: 05.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

Самодопринос се уводи за следеће намене:
- санација крова цркве
1.500.000 дин
-ограђивање,
одржавање
и
1.000.000 дин
уређење гробља
1.500.000 дин
-асфалтирање и поправка лок.пута
-реконструкција
водоводног
2.100.000 дин
система (измештање изворишта и
уградња опреме)
-учешће
у
завршетку
1.910.000 дин
гасификације
-поправка и одржавање уличне
500.000 дин
расвете
-опремање просторије МЗ
700.000 дин
-финансирање
редовне
2.000.000 дин
делатности МЗ
-учешће
у
финансирању
1.500.000 дин
институција, друштвених
и
спортских организација
400.000 дин
-озелењавање улица, парка
УКУПНО: 13.110.000 дин
Члан 5.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани Месне
заједнице ''Тараш'' Тараш, личним изјашњавањем уз
потпис, у периоду од 11.11.2005. године до
20.11.2005. године, донели су

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Тараш'' Тараш, као и
грађани који немају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Тараш'' Тараш
али
имају непокретну имовину на подручју ове Месне
заједнице, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ТАРАШ''
ТАРАШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2006. ДО
31.12.2010. ГОДИНЕ

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

Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Тараш'' Тараш
за период
01.01.2006. - 31.12.2010. године.

Члан 6.

Члан 7.
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

05. децембар 2005.
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имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.
Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. На зараде из радног односа
3%
2.На приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
30 %
3. На приходе од самосталних делатности
3%
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На основу Закона о слободним зонама
(''Службени лист СРЈ'', бр. 81/94 и 28/96 и ''Службени
гласник РС'', бр. 101/05) 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 05.12.2005.
године, донела је

Члан 9.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊА СЛОБОДНЕ
ПОДЗОНЕ У ЗРЕЊАНИНУ

Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.

I. Приступа се оснивању слободне подзоне у
Зрењанину.
II Оснивачи слободне подзоне су:

Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице ''Тараш'' Тараш број:
840-2924745-28.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Тараш'' Тараш 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 14.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Тараш''
Тараш ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 15.
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.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ТАРАШ'' Т А Р А Ш

1. ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
2. ''КОЛПА'' Производња и прерада дрвета и пластике
Д.О.О. ЗРЕЊАНИН, ул. Цветна бр. 1
3. ''КОЛПА ТРАДЕ'' Производња, трговина на велико
експорт-импорт Д.О.О. СУБОТИЦА ул. Бањска бр.
III Слободна подзона ће пословати под називом:
''СЛОБОДНА ПОДЗОНА ЗРЕЊАНИН''
IV Седиште ''Слободна подзона Зрењанин'' је у
Зрењанину ул. Цветна 1
V Подручје које обухвата ''Слободна подзона
Зрењанин'' су делови парцела у к.о Зрењанин уписане
у листу непокретности 20915 корисништво општине
Зрењанини и то:
- кат.парц.бр.13186/3
површине
15 а 31м2
- кат.парц.бр.13187/1
површине 25 ха 47а 81 м2
- кат.парц.бр.13187/3
површине 11 ха 33а 48 м2
- кат.парц.бр. 13187/4 површине 2 ха 26а 65 м2
- кат.парц.бр. 13187/9 површине
44а 33 м2
укупне површине од 20 хектара опремљене са свом
потребном инфраструктуром.
Ближе одреднице простора обухваћеног
слободном подзоном биће одређене урбанистичким
пројектом препарцелације и формирања грађевинске
парцеле.
VI Циљ оснивања ''Слободне подзоне Зрењанин'' је
да, у складу са Законом и интересима привреде
Зрењанина, обезбеди постојани привредни развој уз
повећање извоза и обезбеђење пословања привредним
субјектима уз ниже трошкове пословања, како би се
унапредила њихова конкурентност на светском
тржишту.
VII Основне делатности ''Слободне подзоне
Зрењанин'' које ће се обављати унутар слободне зоне
су производња ради извоза, дорада и монтажа ради
пласмана на домаћем тржишту, трговина, пружање
услуга, укључујући ту и услуге увоза и извоза робе.
VIII ''Слободном подзоном Зрењанин'' управљаће
Друштво са органиченом одговорношћу за
управљање ''Слободном зоном Зрењанин''.
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IX Друштво за управљање ''Слободном зоном
Зрењанин'' створиће услове и обезбедиће сва
документа у складу са Законом да би надлежно
МИНИСТАРСТВО ЗА ФИНАНСИЈЕ
дало
сагласност за оснивање ''Слободне подзоне
Зрењанин''.
X Овлашћује се Председник општине Зрењанин
Горан Кнежевић да са осталим оснивачима зоне
донесе и потпише у име општине Зрењанин, Акт о
оснивању ''Слободне подзоне Зрењанин'' у свему
према условима из ове Одлуке.
XI Овлашћује се Председник општине Зрењанин
Горан Кнежевић да са предузећем за управљање
''Слободна зона Зрењанин'' закључи посебан уговор
као корисник земљишта на коме се налази ''Слободна
подзона Зрењанин''.

05. децембар 2005.

Председник општине Зрењанин Горан Кнежевић се
овлашћује да предузме све неопходне правне радње и
потписивање неопходних аката у циљу реализације
ове Одлуке.
XII Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-74-5/05-I-04-01
Дана: 05.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

275 Одлука о изменама Одлуке о поверавању
вршења делатности физичке културе Спортском
савезу општине Зрењанин ..................................... 177
276 Решење о допуни Решења о именовању чланова
Управног одбора Спортског савеза општине
Зрењанин ................................................................... 177

Страна

278 Oдлукa о увођењу самодоприноса на територији
Mесне заједнице ''Tараш'' Tараш за период од
01.01.2006. до 31.12.2010. године .............................178
279 Одлука о приступању оснивања слободне
подзоне у Зрењанину .............................................. 179

277 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Тараш'' Тараш ......................................................... 178

''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/

