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На основу члана 31. Пословника Скупштине 

општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 

17/04 и 19/04), и Извештаја Мандатне комисије број: 

06-21/05-I-04-01 од 18.04.2005. године, Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године 

 

К О Н С Т А Т О В А Л А 

 

I 

 Да је КОНЦУЛ ВОЈИСЛАВУ, одборнику 

Скупштине општине Зрењанин, изабраном на 

изборима одржаним 19.09.2004. године, престао 

мандат подношењем оставке дана 14.04.2005. године.                                                                   

 

II 

 Констатацију објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005. године 

З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

49 

На основу члана 31. Пословника Скупштине 

општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 

17/04 и 19/04), и Извештаја Мандатне комисије број: 

06-21/05-I-04-01 од 18.04.2005. године, Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године 

 

К О Н С Т А Т О В А Л А 

 

I 

 Да је потврђен мандат др ДУШАНУ 

ДРАШКОВИЋУ, одборнику Скупштине општине 

Зрењанин.                                                                     

II 

 Констатацију објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005. године 

З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА  

ЗА ПЕРИОД 01.05.2005.- 30.04.2009.ГОДИНЕ ЗА 

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ  

НОВЕ БОЛНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса за период  01.05.2005.-30.04.2009. 

године. за завршетак изградње Нове болнице у 

Зрењанину.  

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-3/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 90. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 
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135/2004) и члана 95. Статута општине Зрењанин 

(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004 и 

21/2004), грађани општине Зрењанин, личним 

изјашњавањем уз потпис, у периоду од 20.03.2005. до 

30.03.2005. године, донели су 

 

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПЕРИОД  01.05.2005.-30.04.2009.ГОДИНЕ ЗА 

ЗАВРШЕТАК  

ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

општине Зрењанин за период 01.05.2005-30.04.2009. 

године за завршетак изградње Нове болнице у 

Зрењанину. 

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од 1.322.496.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса 

у општини Зрењанин за завршетак изградње Нове 

болнице у Зрењанину за период од 01.05.2005-

30.04.2009.године број: 01.1-162/1  од 09.02.2005. 

године. Здравственог центра Зрењанин и то за:  

 

1. Финализацију простора на етажи ''99'' 

(приземље), за смештај централне 

стерилизације, лабораторије, трансфузије, 

апотеке, складишта и друге пратеће 

садржаје...............................185.149.440 динара 

 

2.Финализацију простора на етажи ''01'' за 

смештај служби хирургије, коронарне 

јединице, интезивне неге, акушерске службе и 

др............................................71.414.784 динара 

 

3.  Финализацију простора за стационар са 384 

постеље (4 етаже) и болничке службе (1 

етажа)...................................782.256.384 динара 

 

4. Набавку и уградњу машинске опреме (4 лифта, 

расхладни агрегат, котао и 2 клима коморе) 

................................................95.187.338 динара 

 

5.  Набавку медицинске и опште болничке 

опреме................................. 113.339.974 динара 

 

6.  Спољно уређење..................13.776.000 динара 

  

7. Инвестиционо-техничку документацију, 

зараде запослених на стручном надзору и 

пројектовању, трошкове инвеститора, 

трошкове спровођења поступка личног 

изјашњавања уз потпис и остале 

трошкове................................61.372.080 динара 

  

 

 

У К У П Н О: .....................1.322.496.000 динара 

 

Члан 4. 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју за које се уводи самодопринос. 

 

Члан 5. 

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

подручју општине Зрењанин у складу са Статутом 

општине Зрењанин, доноси Скупштина општине 

Зрењанин. 

Члан 6. 

 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 7. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа  2 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)   4 %

 3. На приходе од самосталних делатности 2 % 

 

Члан 8. 

 Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена 

су примања и имовина која су законом  изузета од 

опорезивања. 

Члан 9. 

 Обрачун и наплатa самодоприноса врши се у 

складу са законом . 

Члан 10. 

Новчана средства која се прикупљају на 

основу ове Одлуке строго су наменског карактера и 

уплаћују се у буџет општине Зрењанин, у корист 

рачуна број:  

 

- 840-711181-843-57-  самодопринос према 

зарадама запослених на  

територији општине. 

- 840-711183-843-71 – самодопринос из 

прихода земљорадника 

- 840-711184-843-78 – самодопринос из 

прихода лица која се баве 

самосталном делатношћу 

 

 Управа за јавна плаћања врши уплату 

прикупљених средстава на рачун бр.  840-28640-53 – 

Буџет општине Зрењанин. 

 Са овог рачуна Буџет општине Зрењанин 

преноси средства у корист рачуна бр. 840-77761-33 – 

Здравствени центар Зрењанин – издвојена средства 

самодоприноса за изградњу Болнице у Зрењанину. 

 

Члан 11. 

Здравствени центар у Зрењанину дужан је да 

сваких 6 месеци информише грађане односно 

Скупштину општине Зрењанин  о остварењу и 

утрошку средстава самодоприноса. 

 

Члан 12. 

 Стручне и административне послове врши 

Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за 

послове привреде, финансија и рачуноводства. 
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 Евиденција о средствима самодоприноса води 

се у складу са законом. 

 Контролу наменског утрошка  средстава 

самодоприноса врши Одбор за изградњу Нове 

болнице. 

 Послове инвеститора врши Здравствени 

центар Зрењанин. 

Члан 13. 

У случају да се утврђени износ самодоприноса 

из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања 

самодоприноса, Одбор за изградњу Нове болнице ће 

својом одлуком обуставити даљу наплату 

самодоприноса. 

Члан 14. 

 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 15. 

 Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА  

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЧЕНТА'' 

ЧЕНТА 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице ''ЧЕНТА'', 

Чента за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године.  

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ:  

ДАНА:   

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 90. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 

135/2004) и члана 95. Статута општине Зрењанин 

(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004 и 

21/2004), грађани општине Зрењанин, личним 

изјашњавањем уз потпис, у периоду од 20.03.2005. до 

30.03.2005. године, донели су 

 

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПЕРИОД  01.05.2005.-30.04.2009.ГОДИНЕ ЗА 

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У 

ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

општине Зрењанин за период 01.05.2005-30.04.2009. 

године за завршетак изградње Нове болнице у 

Зрењанину. 

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од 1.322.496.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса 

у општини Зрењанин за завршетак изградње Нове 

болнице у Зрењанину за период од 01.05.2005-

30.04.2009.године број: 01.1-162/1  од 

09.02.2005.године Здравственог центра Зрењанин и то 

за:  

1. Финализацију простора на етажи ''99'' 

(приземље), за смештај централне 

стерилизације, лабораторије, трансфузије, 

апотеке, складишта и друге пратеће 

садржанје.............................185.149.440 динара 

2. Финализацију простора на етажи ''01'' за 

смештај служби хирургије, коронарне 

јединице, интезивне неге, акушерске службе и 

др............................................71.414.784 динара  

3. Финализацију простора за стационар са 384 

постеље (4 етаже) и болничке службе (1 

етажа)...................................782.256.384 динара 

4. Набавку и уградњу машинске опреме (4 

лифта, расхладни агрегат, котао и 2 клима 

коморе)..................................95.187.338 динара 

5. Набавку медицинске и опште болничке 

опреме .................................113.339.974 динара 

6. Спољно уређење ..................13.776.000 динара 

7. Инвестиционо-техничку документацију, 

зараде запослених на стручном надзору и 

пројектовању, трошкове инвеститора, 

трошкове спровођења поступка личног 

изјашњавања уз потпис и остале 

трошкове...............................61.372.080 динара 

 

 У К У П Н О:................. 1.322.496.000 динара 

 

Члан 4. 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју за које се уводи самодопринос. 

 

Члан 5. 

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

подручју општине Зрењанин у складу са Статутом 

општине Зрењанин, доноси Скупштина општине 

Зрењанин.  
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Члан 6.  

 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 7. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа   2 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски  приход)                              4 %

 3. На приходе од самосталних делатности  2 % 

 

Члан 8. 

 Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена 

су примања и имовина која су законом  изузета од 

опорезивања. 

Члан 9. 

 Обрачун и наплатa самодоприноса врши се у 

складу са законом . 

Члан 10. 

Новчана средства која се прикупљају на 

основу ове Одлуке строго су наменског карактера и 

уплаћују се у буџет општине Зрењанин, у корист 

рачуна број:  

- 840-711181-843-57-  самодопринос према 

зарадама запослених на територији 

општине. 

- 840-711183-843-71 – самодопринос из 

прихода земљорадника 

- 840-711184-843-78 – самодопринос из 

прихода лица која се баве самосталном 

делатношћу 

 

 Управа за јавна плаћања врши уплату 

прикупљених средстава на рачун бр.  840-28640-53 – 

Буџет општине Зрењанин. 

 Са овог рачуна Буџет општине Зрењанин 

преноси средства у корист рачуна бр. 840-77761-33 – 

Здравствени центар Зрењанин – издвојена средства 

самодоприноса за изградњу Болнице у Зрењанину. 

 

Члан 11. 

Здравствени центар у Зрењанину дужан је да 

сваких 6 месеци информише грађане односно 

Скупштину општине Зрењанин  о остварењу и 

утрошку средстава самодоприноса. 

 

Члан 12. 

 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. 

 Контролу наменског утрошка  средстава 

самодоприноса врши Одбор за изградњу Нове 

болнице. 

 Послове инвеститора врши Здравствени 

центар Зрењанин. 

Члан 13. 

У случају да се утврђени износ самодоприноса 

из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања 

самодоприноса, Одбор за изградњу Нове болнице ће 

својом одлуком обуставити даљу наплату 

самодоприноса.  

Члан 14. 

 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 15. 

 Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне  заједнице  ''БЕЛО 

БЛАТО'',  Бело Блато  за период  од  01.04.2005.  до 

31.03.      2010. године.  

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-5/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69. Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице ''Бело 

Блато'' Бело Блато, личним изјашњавањем уз потпис у 

периоду од 28.02.2005. године до 06.03.2005.године,  

донели су 
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О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО 

БЛАТО'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 31.03.2010. 

ГОДИНЕ 

  

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Бело Блато'' за период 01.04.2005-

31.03.2010. године.  

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  155.000.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава месног 

самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Бело 

Блато'' за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године, 

Савета Месне заједнице ''Бело Блато'' број: 8/2005 од 

19.01.2005.године.                                      

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

 

- асфалтирање улица.............55.000.000 динара 

-  завршетак пута у улици Бегејски ред  

 ...............................................13.000.000 динара 

-  гасификација села...............10.000.000 динара 

-  изградња и поправка мостова, пропуста 

 и прелаза................................1.000.000 динара 

-  поправка тротоара у улицама   

 .................................................3.000.000 динара 

-  одржавање и уређење сеоског гробља 

 .................................................1.000.000 динара 

- озелењавање и уређење улица, паркова  и   

других површина МЗ Бело Блато  

     ................................................1.000.000 динара 

-  изградња купалишта.............5.000.000 динара 

-  уређење и одржавање депонија смећа 

 .................................................1.000.000 динара 

-  финансирање редовне делатности удружења 

     грађана, друштвених и верских организација     

и институција и Савета МЗ Бело Блато

 ..............................................30.000.000 динара 

- амортизација основних средстава МЗ                       

Бело Блато...........................  1.000.000 динара 

-   плаћање воде и струје у друштвеним 

објектима................................2.000.000 динара 

-  одржавање објеката МЗ Бело Блато

 .................................................5.000.000 динара 

-  финансирање материјалних трошкова и 

 осталих расхода који произилазе из редовне 

 делатности МЗ Бело Блато..15.000.000 динара 

- дотације и помоћ у набавци опреме 

задруштвене објекте: школу, забавише, 

здравствену станицу и месну библиотеку  

................................................5.000.000 динара 

- удруживање средстава са средствима  

    предузећа и установа и других 

организација..........................5.000.000 динара 

- одржавање и плаћање утрошка електричне 

     енергије уличне расвете......2.000.000 динара 

 

                  УКУПНО:     155.000.000 динара

      

Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе  

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Бело Блато'', као и грађани 

који немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Бело Блато'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Бело Блато'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин.  

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа   4 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)                        7,5 %

 3. На приходе од самосталних делатности   4 % 

 

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 Бело Блато број: 840-

2925745-35. 

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Бело Блато'' 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 ''Бело Блато'' 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. 
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Члан 16. 

 Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''БЕЛО БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО  
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА  

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''АРАДАЦ'' 

АРАДАЦ 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

''АРАДАЦ'', Арадац за период од 01.04.2005. до 

31.12.2009. године.  

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-6/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69.  Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице ''Арадац'' 

Арадац, личним изјашњавањем уз потпис у периоду од 

28.02.2005. године до 06.03.2005. године, донели су   

 

   О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''АРАДАЦ'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 

31.12.2009. ГОДИНЕ 

  

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Арадац'' за период 01.04.2005-

31.12.2009. године.  

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  100.000.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава месног 

самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Арадац'' 

за период од 01.04.2005. до 31.12.2009. године, Савета 

Месне заједнице ''Арадац'' од 17.01.2005.године.                                      

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

 -  асфалтирање и поправку саобраћајница и 

аутобуских стајалишта, изградњу нових објеката, 

 -  набавку опреме за одржавање комуналних 

објеката, поправку путева и тротоара,                                        

 -  помоћ друштвеним, спортским и културним 

организацијама,                                                             

 -  одржавање и уређење гробаља,  

 -  одржавање уличне расвете, 

 -  бушење бунара и одржавање постојећих, 

 -  уређење депоније смећа, 

 - озелењавање улица и пошумљавање 

слободних површина у селу и око села, одржавање 

паркова, 

 -  одржавање назива улица и кућних бројева, 

 - зараде радника Месне заједнице и 

финансирање материјалних трошкова, 

 - одржавање и поправку друштвених 

просторија и стадиона,  

 - финансирање осталих активности Месне 

заједнице. 

Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Арадац'', као и грађани који 

немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Арадац'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Арадац'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин. 

 

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа   4 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски  приход)                   11 %

 3. На приходе од самосталних делатности   4 % 

 

Члан 9. 

 Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена 

су примања и имовина која су законом  изузета од 

опорезивања. 

Члан 10. 
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 Обрачун и наплата самодоприноса врши се у 

складу са законом . 

Члан 11. 

 Средства самодоприноса уплаћиваће се на 

жиро рачун Месне заједнице Арадац број: 840-

2917745-76. 

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Арадац'' 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 ''Арадац'' 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  

''АРАДАЦ'' АРАДАЦ 

 

58 

 

 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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

''ЕЛЕМИР'', Елемир за период од 01.04.2005. до 

31.03.2010. године.  

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-7/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69.  Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице ''Елемир'' 

Елемир, личним изјашњавањем уз потпис у периоду од 

28.02.2005. године до 06.03.2005. године, донели су  

 

   О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ЕЛЕМИР'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 

31.03.2010. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Елемир'' за период 01.04.2005-

31.03.2010. године.  

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  200.000.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава месног 

самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Елемир'' 

за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године, Савета 

Месне заједнице ''Елемир'' од 26.01.2005.године.                                      

 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

 - израда генералног пројекта и главне 

канализационе мреже,    

 - бушење бунара и одржавање постојећих и 

изградња постројења пијаће воде,                                            

 - поправка путева и тротоара,                                                                                                    

 - изградња и одржавање спортског центра и 

других друштвених објеката,   

    - одржавање депонија смећа,            

 - озелењавање и пошумљавање тргова и 

слободних површина, 

 - одржавање и уређење гробља, 

 - куповина инвентара за друштвене објекте: 

школу, забавиштe итд. 

 - оправка и плаћање утрошка електричне 

енергије за уличну расвету, 

 - финансирање материјалних трошкова зараде 

запослених МЗ, 

 - финансирање редовних делатности СД, КУД, 

ДВД, пензионера, 

 - одржавање споменика културе,  

- контрола параметара који утичу на квалитет 

животне средине. 

Члан 5. 
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Страна 38 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Елемир'', као и грађани који 

немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Елемир'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Елемир'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин.  

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа    3 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)                           5 %

 3. На приходе од самосталних делатности   3 % 

 

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 Елемир број: 840-

2920745-97.  

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Елемир'' 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 ''Елемир'' 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  

''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР 
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИЋЕВО'' 

ЛУКИЋЕВО 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне  заједнице  

''ЛУКИЋЕВО'',  Лукићево  за период  од  01.04.2005.  

до 31.12.      2014. године.  

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-8/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69. Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице 

''Лукићево'' Лукићево, личним изјашњавањем уз 

потпис у периоду од 28.02. 2005. године до 06.03.2005. 

године,  донели су  

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ЛУКИЋЕВО'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 

31.12.2014. ГОДИНЕ 

  

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Лукићево'' за период 01.04.2005-

31.12.2014. године.  

Члан 2. 
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Страна 39 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  230.000.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава месног 

самодоприноса за подручје Месне заједнице 

''Лукићево'' за период од 01.04.2005. до 31.12.2014. 

године, Савета Месне заједнице ''Лукићево'' број: 9 од 

19.01.2005.године.  

                                     Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

 - Одржавање, поправку, изградњу и 

реконструкцију  комуналних објеката у Лукићеву 

...............................................................54.000.000 динара 

- Финансирање активности друштвених 

организација, удружења, институција и Савета Месне 

заједнице ''Лукићево'' ........................29.000.000 динара 

 - Покриће материјалних и осталих трошкова 

– расхода који произилазе из редовне делатности 

Месне заједнице и услуге ЈКП...........29.000.000 динара 

- Изградњу, набавку, одржавање и 

реконструкцију објеката од интереса за МЗ ''Лукићево''   

...........................................................   118.000.000 динара                        

 

УКУПНО: .........................................230.000.000 динара

    

Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Лукићево'', као и грађани 

који немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Лукићево'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Лукићево'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин. 

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа  3 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)                                5 %

 3. На приходе од самосталних делатности  3 % 

 

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 Лукићево број: 840-

2915745-62. 

 

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Лукићево'' 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 ''Лукићево'' 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 

''ЛУКИЋЕВО'' ЛУКИЋЕВО 
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА  

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ФАРКАЖДИН'' ФАРКАЖДИН 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне  заједнице  

''ФАРКАЖДИН'',  Фаркаждин  за период  од  

01.04.2005.  до 31.12.2009. године.  

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-9/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  
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Страна 40 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69. Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице 

''Фаркаждин'' Фаркаждин, личним изјашњавањем уз 

потпис у периоду од 28.02.2005. године до 06.03.2005. 

године, донели су   

    

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ФАРКАЖДИН'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 

31.12.2009. ГОДИНЕ 

  

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Фаркаждин'' за период 01.04.2005-

31.12.2009. године.  

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  7.450.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса 

за подручје Месне заједнице ''Фаркаждин'' за период од 

01.04.2005. до 31.12.2009. године, Савета Месне 

заједнице ''Фаркаждин'' број: 118-02/04 од 

11.12.2004.године.                                       

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

 - асфалтирање уличних путева и тротоара 

                                      3.725.000 динара 
-оправка нисконапонске мреже и јавне                      

расвете                                       372.500 динара 

 - одржавање јавног водовода и уличних бунара

                                         745.000 динара 
 -одржавање отворене кишне канализације 

                                                       298.000 динара 
 -  уређење и одржавање гробља  

                                         372.500 динара 
 -  уређење депоније смећа  

                            223.500 динара 
- озелењавање јавних површина 

                                                        223.500динара 

- финансирање организација и удружења 

грађана из области спорта, културе, спомен 

обележја, противпожарне заштите и цркве

                        745.000 динара 
-  финансирање редовне делатности МЗ    

Фаркаждин            745.000 динара 

 

                 УКУПНО:         7.450.000 динара 

     

Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Фаркаждин'', као и грађани 

који немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Фаркаждин'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Фаркаждин'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин. 

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа   3 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)                              6 %

 3. На приходе од самосталних делатности   3 % 

 

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 Фаркаждин број: 840-

2927745-49. 

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Фаркаждин'' 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 ''Фаркаждин'' 

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. 
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Члан 16. 

 Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ФАРКАЖДИН'' ФАРКАЖДИН 

 

64 

 

 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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА  

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''СТАЈИЋЕВО'' СТАЈИЋЕВО 

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

''СТАЈИЋЕВО'', Стајићево за период од 01.04.2005. до 

01.04.2010. године.  

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-10/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69. Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице 

''Стајићево'' Стајићево, личним изјашњавањем уз 

потпис у периоду од 28.02.2005. године до 06.03.2005. 

године, донели су 

 

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''СТАЈИЋЕВО'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 

01.04.2010. ГОДИНЕ 

 

 Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Стајићево'' за период 01.04.2005-

01.04.2010. године.  

 

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  18.859.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава месног 

самодоприноса за подручје Месне заједнице 

''Стајићево'' за период од 01.04.2005. до 01.04.2010. 

године, Савета Месне заједнице ''Стајићево'' број 5/05  

од 12.01.2005.године.                                       

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

 - одржавање, поправку, изградњу и 

реконструкцију комуналних објеката,                     

 - финансирање активности друштвених 

организација, удружења,  институција и Савета Месне 

заједнице ''Стајићево'',     

 - покриће материјалних и осталих трошкова – 

расхода који произилазе из редовне делатности Месне 

заједнице и услуге ЈКП,      

 - одржавање, опремање, поправку, изградњу и 

реконструкцију јавних објеката 

    

Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Стајићево'', као и грађани 

који немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Стајићево'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Стајићево'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин. 

 

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа    3 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)                                5 %

 3. На приходе од самосталних делатности   3 % 

 

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 . 
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Члан 11. 

 Средства самодоприноса уплаћиваће се на 

жиро рачун Месне заједнице Стајићево број: 840-

2923745-21. 

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Стајићево'' 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 ''Стајићево'' 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 

   ''СТАЈИЋЕВО'' СТАЈИЋЕВО 
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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 и 21/2004), Скупштина општине 

Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. године,  

донела је  

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ''МУЖЉА'' МУЖЉА  

 

Члан 1.  

 Проглашава се донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

''МУЖЉА'' Мужља за период  од 01.04.2005. до 

31.12.2009. године.  

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-11/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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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 и 

21/2004) и члана 69.  Одлуке о Месним заједницама 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 

13/2003 и 21/2004), грађани Месне заједнице ''Мужља'' 

Мужља, личним изјашњавањем уз потпис у периоду од 

07.03.2005. године до 13.03.2005. године, донели су  

   

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''МУЖЉА'' ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 

31.12.2009. ГОДИНЕ 

  

Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новцу на територији 

Месне заједнице ''Мужља'' за период 01.04.2005-

31.12.2009. године.  

Члан 2. 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 

личним изјашњавањем уз потпис. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу, у укупном 

износу од  80.000.000 динара. 

 Средства самодоприноса користиће се према 

Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса 

за подручје Месне заједнице ''Мужља'' за период од 

01.04.2005. до 31.12.2009. године, Савета Месне 

заједнице ''Мужља''.                                       

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за следеће намене:  

- Изградња и реконструкција јавних и 

комуналних објеката: 

- довршетак градње спрата и опремање 

дечијег диспанзера, 

- оспособљавање купљене зграде биоскопа 

за јавни рекреационо фискултурни центар, 

- супституција трошкова проширења капеле 

и ограђивања гробља, 

- супституција трошкова изградње 

бициклистичке стазе од моста па до улице 

Ослобођења (поред главног пута), 

- набавка ''Балона'' за зимско покривање 

рукометног игралишта у спортском 

центру LEHEL, 

- довршетак радова на исушивању баре и 

изградњи парка иза старог 

млина,мерилизација терена у овој 

околини, 

- сређивање терена и изградња парка у 

колонији (појас између Бохињске улице и 

канала), 

- набавка материјала за изградњу 

незавршених тротоара, 

- проширење спортског центра LEHEL са 

комбинованим кошаркашко-одбојкашким 

игралиштем, 
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- учешће у трошковима асфалтирања 

неасфалтираних улица, 

- учешће у трошковима  изградње насипа у 

депресији иза Деонице ка Тиси, 

- изградња нових дечијих игралишта. 

 

УКУПНО:          34.000.000 динара 

 

- Одржавање, опремање, поправка 

друштвених и јавних објеката: 

 

-  одржавање зграда – објеката друштвених 

и спортских организација, 

-  одржавање јавних зелених површина, 

уређење и улепшавање Месне заједнице, 

-  санирање дивљих депонија и покривање 

трошкова одношења смећа на депонију 

(бонови за гориво), 

-  поправка опреме на постојећим дечијим 

игралиштима и локалним спортским 

теренима, 

-  поправка пољских путева и улица у насељу, 

-  поправка и доградња система канала за 

одвод кишнице из насиља, 

 

 

УКУПНО:            6.000.000 динара                                        

 

- Средства за финансирање рада 

друштвене и спортске делатности: 

 

- обезбеђење основних услова за рад 

(електрична енергија, гас за грејање, вода, 

телефон), 

-  обезбеђење основне опреме за рад клубова 

и организација, 

-  суфинансирање у покривању трошкова 

програма и делатности организација, 

-  трошкови информисања грађана (трошкови 

штампе Мужљанских новина), 

- донације институцијама и верским 

заједницама са територије Месне 

заједнице, 

-  донацијске помоћи угроженим грађанима, 

групацијама и врхунским спортистима. 

 

 

УКУПНО:          28.000.000 динара 

 

- Покриће материјалних и осталих 

трошкова расхода који произилазе из 

редовне делатности Месне заједнице: 

 

-  трошкови јавних манифестација и 

приредби (такмичење жетеоца, буч, 

божићни и новогодишњи празници, етно 

фестивал итд.), 

-  сарадња са побратимљеним градовима и 

окружењем (Mindsent у Мађарској, Mužla у 

Словачкој, Ада итд), 

- трошкови функционисања канцеларије 

Месне заједнице (канцеларијски и 

санитарни материјал, фотокопир, бензин и 

превоз сарадника, архивска грађа и тд.), 

     

 УКУПНО: 12.000.000 динара  

 

Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице ''Мужља'', као и грађани који 

немају изборно право и пребивалиште на подручју 

Месне заједнице ''Мужља'' али имају непокретну 

имовину на подручју ове Месне заједнице а 

средствима се побољшавају услови коришћења те 

имовине.  

 

Члан 6.  

 Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на 

територији Месне заједнице ''Мужља'' у складу са 

Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина 

општине Зрењанин. 

Члан 7. 

 Основицу самодоприноса чине зараде (плате) 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарствтва, 

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 8. 

 Самодопринос се плаћа  по следећим стопама: 

 1. На  зараде из радног односа    2 % 

 2. На приход од пољопривреде и шумарства   

    (катастарски приход)                          5 %

 3. На приходе од самосталних делатности   2 % 

 

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 Мужља број: 840-

2912745-41. 

Члан 12. 

Савет Месне заједнице ''Мужља'' 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 ''Мужља'' 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. 
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Члан 16. 

 Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

''МУЖЉА'' МУЖЉА 
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) 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 21.04.2005. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О 

УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ГРАДНУЛИЦА''  

 

Члан 1. 

 Поводом иницијативе број: 27/2005 од 

11.02.2005. године Савета Месне заједнице 

''Граднулица'' уз претходно изјашњавање Збора грађана 

Месне заједнице ''Граднулица'' од 09.01.2005. године, 

грађани Месне заједнице ''Граднулица'' лично ће се 

изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у 

новцу на територији Месне заједнице ''Граднулица'' за 

период од 01.06.2005. до 31.05.2010. 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 ''Граднулица'', обавиће се у периоду 

од 06.05.2005. године до 16.05.2005. 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: 06-19-13/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о 

Месним заједницама (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној дана 

21.04.2005.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ 

ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА 

ПЕРИОД 01.06.2005. ДО 31.05.2010. ГОДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ГРАДНУЛИЦА'' 

  

I 

 Овим решењем именује се Комисија за 

спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о 

увођењу  самодоприноса за период од 01.06.2005. до 

31.05.2010.године на територији Месне заједнице 

''Граднулица''. 

II 

 У Комисију за спровођење личног 

изјашњавања уз потпис именују се: 

 

1. МИКИЋ ВИТОМИР, председник, 

2. ТОДОРОВИЋ МИЛОЈА,  заменик председника, 

3. НАЂИВАН ЈОЖЕФ, члан 

4. МАРКОВ ЛАЗАР,  заменик члана 

5. ЗАРИЋ БРАНИСЛАВ,  члан 

6. ГОСПОДИНАЧКИ СЛОБОДАН,  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'' 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: 06-19-14/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) 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 21.04.2005. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О 

УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИНО СЕЛО''  

 

Члан 1. 

 Поводом иницијативе број: 18/2005 од 

24.03.2005. године Савета Месне заједнице ''Лукино 

Село'' уз претходно изјашњавање Збора грађана Месне 

заједнице ''Лукино Село'' од 20.03.2005. године, 

грађани Месне заједнице ''Лукино Село'' лично ће се 

изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у 

новцу на територији Месне заједнице ''Лукино Село'' за 

период од 01.06.2005. до 31.05.2010. 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 ''Лукино Село'', обавиће се у периоду 

од 03.05.2005. године до 10.05.2005. 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: 06-19-16/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о 

Месним заједницама (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној дана 

21.04.2005.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ 

ПОТПИС О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 

ПЕРИОД 01.06.2005. ДО 31.05.2010. ГОДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИНО 

СЕЛО'' 

  

I 

 Овим решењем именује се Комисија за 

спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о 

увођењу  самодоприноса за период од 01.06.2005. до 

31.05.2010.године на територији Месне заједнице 

Лукино Село.  

II 

 У Комисију за спровођење личног 

изјашњавања уз потпис именују се: 

 

 1. МЕСАРОШ НАНДОР, председник, 

 2. ЧОНТИ ТИБОР,  заменик председника, 

 3. МАК АТИЛА, члан 

 4. КОВАЧ ИЛДИКО,  заменик члана 

 5. МИЛОШ ЈЕЛИЋ,  члан 

 6. БОСИЛКО ИШТВАН,  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 Лукино Село 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: 06-19-17/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) 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 21.04.2005. године, 

донела је 
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О Д Л У К У 

О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О 

УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

''САВА КОВАЧЕВИЋ''  

 

Члан 1. 

 Поводом иницијативе број: 169 од 10.04.2005. 

године Савета Месне заједнице ''Сава Ковачевић'' уз 

претходно изјашњавање Збора грађана Месне 

заједнице ''Сава Ковачевић'' од 10.04.2005. године, 

грађани Месне заједнице '' Сава Ковачевић '' лично ће 

се изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у 

новцу на територији Месне заједнице ''Сава 

Ковачевић'' за период од 01.08.2005. до 31.07.2010. 

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 ''Сава Ковачевић'', обавиће се у 

периоду од 10.05.2005. године до 20.05.2005. 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: 06-19-19/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 93. став 5. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о 

Месним заједницама (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној дана 

21.04.2005.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ 

ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА 

ПЕРИОД 01.08.2005. ДО 31.07.2010. ГОДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''САВА 

КОВАЧЕВИЋ'' 

I 

 Овим решењем именује се Комисија за 

спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о 

увођењу  самодоприноса за период од 01.08.2005. до 

31.07.2010.године на територији Месне заједнице 

''Сава Ковачевић''. 

II 

 У Комисију за спровођење личног 

изјашњавања уз потпис именују се: 

 1. ЗДЕНКА ТАДИЋ, председник, 

 2. ЖЕЉКО КОСИЈЕР,  заменик председника, 

 3. САША ИЛИЋ, члан 

 4. РАЈИЋ ОТИЛИЈА,  заменик члана 

 5. ЈЕРИНА СТАНКОВ,  члан 

 6. БИЖИЋ ГОРДАНА,  заменик члана 

 7. ЕРЕМИЋ АНЂЕЛИЈА, члан  

 8. УИВАРИ ПЕТАР, 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 ''Сава Ковачевић'' 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: 06-19-20/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 22. и 99. став 1. Статута 

општине Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 

5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној дана 21.04.2005.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЕТИЧКОМ  КОДЕКСУ  ПОНАШАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  И  

ЈАВНИМ  СЛУЖБАМА  ОПШТИНЕ  ЗРЕЊАНИН 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се етички стандарди 

понашања на које се обавезују запослени у 
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Општинској управи општине Зрењанин, јавним 

предузећима, установама и организацијама чији је 

оснивач општина Зрењанин, као и физичка лица и 

запослени у правним лицима којима општина повери 

обављање послова јавних служби  ( у даљем тексту: 

запослени). 

 

Сврха Одлуке 

 

Члан 2. 

Сврха ове Одлуке је: 

 - да утврди стандарде личног и профе-

сионалног интегритета и понашања којих би требало 

да се придржавају запослени, 

 - да подржи запослене у поштовању свих 

стандарда, 

 - да упозна грађане какво понашање имају 

право да захтевају и очекују од запослених из члана 1. 

ове Одлуке, 

 - да допринесе изградњи поверења грађана у 

локалну власт и 

 - да допринесе успостављању ефикасније и 

одговорније локалне  самоуправе. 

 

 II ДУЖНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ 

 

Члан 3. 

 Запослени је дужан да се увек понаша на 

начин којим се чува и унапређује поверење грађана у 

локалну самоуправу и чува углед Општинске управе и 

јавних служби у којима ради. 

 Запослени је обавезан на такво понашање како 

за време вршења службене дужности тако и у 

приватном животу.  

Члан 4. 

  Запослени своју дужност треба да обавља у 

складу са правним прописима и професионалним и 

етичким стандардима. 

 Запослени треба увек у вршењу службене 

дужности да даје предност јавном над приватним 

интересом. 

  Запослени треба да свој посао обавља 

политички непристрасно, без покушаја ометања мера, 

одлука или активности јавних власти. 

 Запослени се не могу у вршењу службене 

дужности руководити политичким убеђењима, нити их 

могу  изражавати и заступати. Запослени не могу  бити 

чланови органа политичких организација. 

 

Члан 5. 

 Запослени има обавезу  да се с поштовањем 

односи према носиоцима законито изабране локалне 

власти.  

Члан 6. 

 Од запосленог се очекује: 

 -   да буде поштен, непристрасан и ефикасан, 

 - да своје послове обавља стручно, законито, 

савесно, часно, ажурно и одговорно, у складу са 

највишим професионалним стандардима, прописима и 

роковима, 

 -  да се стално стручно усавршава и 

 -  да буде љубазан, предусретљив и толерантан 

у свим својим службеним опхођењима са грађанима, 

колегама и руководиоцима и да се према њима односи 

са поштовањем и без дискриминације. 

 

Члан 7. 

 У обављању својих дужности, запослени не 

сме неоправдано и недозвољено да прави разлику или 

неједнако поступа према лицу или групи с обзиром на 

њихова лична или стечена својства и припадност ( на 

пример, раса, боја, пол, национална припадност, 

друштвени положај и порекло, рођење, вероисповест, 

политичко или друго убеђење, имовно стање, култура, 

језик, старост, психички или физички инвалидитет). 

 

Члан 8. 

  Запослени не сме да делује самовољно, или на 

штету било ког лица, групе људи или правног лица, и 

дужан је да се понаша са уважавањем у односу на 

њихова права, дужности и законите интересе. 

  У обављању послова, запослени је дужан да 

се понаша законито и да своја дискрециона овлашћења 

примењује непристрасно. 

 

Вршење јавних функција и других послова 

 

Члан 9. 

 Запослени не сме да обавља било какву 

активност, нити да прихвати било какав посао или 

функцију, плаћену или неплаћену, која је неспојива  са 

послом који обавља. У случајевима сумње, запослени 

је дужан да затражи мишљење претпостављеног. 

 Запослени ће на захтев претпостављеног дати 

образложену изјаву о активностима или функцијама, 

плаћеним или неплаћеним, које би могле да угрозе 

адекватно обављање његових дужности. 

 

III СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 10. 

 Сукоб јавног и приватног интереса постоји  

када запослени има одређени приватни интерес који 

утиче или може да утиче на непристрасно и објективно 

обављање његових службених дужности. 

 Приватни интерес запосленог обухвата било 

какву корист коју могу имати он, његова породица, 

блиски рођаци, пријатељи, лица или организације са 

којима има или је имао пословне или политичке везе. 

 

Члан 11. 

 Запослени не сме да дозволи да његов 

приватни интерес дође на било који начин у сукоб са 

послом који обавља. Запослени је дужан да избегне 

такав сукоб интереса, без обзира на то да ли је он 

стваран, потенцијалан или само привидан. 

 Запослени не сме да дозволи да га у сукоб 

интереса доведу ни изгледи за ново запослење. 

 Запослени ни у ком случају свој положај не 

сме да користи за остваривање приватног интереса. 

  

Члан 12. 

 Запослени има обавезу да обавести свог 

претпостављеног о сваком случају могућег стварног, 

потенцијалног или привидног сукоба интереса и 

предузме мере да избегне такав сукоб. 

 Кад се то од њега затражи, запослени је дужан 

да пружи информације потребне за процену постојања 

сукоба интереса. 

 Изјава о постојању сукоба интереса сматраће 

се поверљивом, осим уколико Закон другачије не 

предвиди. 

 

Поклони 
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Члан 13. 

 Запослени не сме да тражи, прими нити да 

дозволи другом лицу да у његово име или у његову 

корист прими поклон или било какву другу врсту 

користи за себе или за друге у вези са вршењем 

службене дужности. 

 Као поклон у смислу ове Одлуке сматра се: 

новац, ствари, услуге извршене без одговарајуће 

накнаде као и свака друга корист у вези са вршењем 

службене делатности. 

 

Члан 14. 

 Уколико се запосленом понуди поклон или 

нека друга корист у вези са вршењем службене 

дужности, запослени је дужан да предузме следеће 

мере: 

 - да одмах одбије противправну понуду, 

сачини службену белешку и обавести о оваквом 

покушају, свог претпостављеног или непосредно 

органе надлежне за овакве преступе, 

 - да пријави особу која је понуду учинила и да 

избегава контакте са њом,  

 - уколико поклон не може да буде враћен 

пошиљаоцу, потребно га је предати надлежном органу 

уз службену белешку и  

 - да објективно решава у предмету у вези с 

којим је учињена противправна понуда. 

 

Злоупотреба службеног положаја 

 

Члан 15. 

 Запослени не сме да користи свој службени 

положај да би недозвољено утицао на било које правно 

или физичко лице, укључујући и друге запослене, ради 

прибављања било какве користи за себе или друге. 

 Запослени не сме у вршењу службене 

дужности никоме да понуди или обезбеди било какву 

предност, осим ако је за то овлашћен законом. 

 Запослени не сме да на недозвољен начин 

користи свој положај како би себи обезбедио друго 

запослење. 

Члан 16. 

 Запослени не сме у вршењу службене 

дужности да врши било какве финансијске 

злоупотребе. 

 Запослени је дужан да се у вршењу службене 

дужности стара да се средства која су му поверена 

користе само наменски, а послови обављају у складу са 

принципима ефикасности, ефективности, 

рационалности и економичности.  

 Поверена средства запослени ни у ком случају 

не сме да користи у приватне сврхе, нити да другима 

омогући да то чини. 

 

Пријављивање злоупотреба и корупције 

 

Члан 17. 

  Запослени који оправдано верује да је настала 

или да ће настати повреда закона или ове Одлуке, 

пријавиће ту чињеницу свом надређеном и, ако је то 

потребно, другом органу надлежном за испитивање 

таквих чињеница. 

 На исти начин ће поступити и запослени који 

сматра да се на њега врши притисак да поступи 

супротно закону или овој Одлуци. 

 Запослени који у основаном уверењу пријави 

наведени случај не сме због тога трпети било какве 

штетне последице. 

 

Члан 18. 

 Руководилац организационе јединице је дужан 

да предузме све потребне мере како би спречио 

корупцију запослених у организационој јединици 

којом руководи. Ове мере могу да обухвате доношење 

и спровођење правила и упутстава, пружање 

одговарајуће обуке, препознавање знакова да је неко 

од запослених запао у финансијске или неке друге 

тешкоће и пружање личног примера запосленима 

понашањем које карактерише исправан морални став и 

лични интегритет. 

 

IV ЈАВНОСТ РАДА 

 

Однос запосленог према информацијама 

 

Члан 19. 

 Од запосленог се очекује да олакша приступ 

информацијама у складу са законом. 

 Запослени сме да саопшти само оне 

информације за чије је саопштавање овлашћен. 

 Запослени не сме да задржава информацију 

која би по правилима требало да буде јавна. 

 Запослени не сме да пружа информацију која 

је лажна или нетачна.  

 Запослени је дужан да овлашћеном лицу, које 

је у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја одређено за 

поступање по захтевима у смислу  Закона, преко 

непосредно претпостављеног учини доступним све 

информације које су у вези са вршењем његове 

службене дужности, а у складу са Законом. 

 

Члан 20. 

 Запослени је дужан да предузме одговарајуће 

мере како би заштитио сигурност и поверљивост 

информација за које је одговоран или за које сазна. 

 Запослени је обавезан да чува податке о 

личности и друге поверљиве податке и документа до 

којих дође у току обављања посла, односно који 

настану као резултат тог посла. 

 Запослени не треба да тражи приступ 

информацији уколико за то није овлашћен, нити да на 

противправан начин користи информацију до које дође 

или која проистекне из обављања службене дужности. 

 

Обавезе запосленог по престанку радног односа 

 

Члан 21. 

 Запослени је, по престанку радног односа, 

обавезан да чува податке који представљају државну, 

војну или службену тајну и не сме да користи или 

преноси, поверљиве информације до којих је дошао за 

време вршења службене дужности, осим ако на то није 

овлашћен, у складу са Законом. 

У складу са Законом, запослени по престанку 

радног односа током одговарајућег периода времена, 

не треба да ради за рачун било ког физичког или 

правног лица у вези са предметом на коме је радио 

(или саветовао) током вршења службене дужности 

уколико би то могло да буде од посебне користи за то 

физичко или правно лице. 
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 V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 Запослени има обавезу да се упозна  са овом 

Одлуком и да се понаша у складу са њом.  

 

Члан 23. 

 Руководилац обавештава запослене и стара се 

о примени ове Одлуке и предузима мере за њено 

поштовање. 

Члан 24. 

 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: 06-19-21/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године     

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 18. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 33/04 и 

135/04) члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службе 

гласник РС'', бр. 25/2000 и 25/2002) и члана 22. Статута 

општине Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин (''Службени 

лист општине Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03 и 6/04) у 

члану 1. став први речи: ''Краља Александара Првог 

Карађорђевића бр. 2/9'' мењају се и гласе: ''Булевар 

Ослобођења бб''. 

Члан 2. 

 У члану 2. став 2. мења се и гласи: ''Седиште 

предузећа је у Зрењанину у улици Булевар Ослобођења 

бб''. 

Члан 3. 

 У члану 15. став 1. речи: ''Извршни одбор 

Скупштине'' мењају се речима: ''Преседник''. 

 

Члан 4. 

 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: 06-19-22/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З р е њ а н и н      

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 18. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/02, 33/04 и 135/04) 

члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Сл.гласник 

РС'', број 25/2000 и 25/2002) и члана 22. Статута 

општине Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 

5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ К.Р.О. 

''ЗРЕЊАНИН'' У ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о организвању К.Р.О ''Зрењанин'' у 

јавна предузећа – пречишћен текст (''Сл.лист општине 

Зрењанин'', број 5/2000) и Одлуци о изменама и 

допунама Одлуке о организовању К.Р.О. ''Зрењанин'' у 

јавна предузећа (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 

5/2000) у члану 17. став 2. речи: '' Томашевачки друм 

бр. 17 '' замењују се речима: '' Београдска бр. 17 ''. 

 

Члан 2. 

Члaн 20. мења се и гласи: ''Поред делатности 

наведених у члaнu 18. ове Одлуке.       

Предузеће ће обављати и следеће делатности:  

 

             -  90000 Одстрањивање отпадака и смећа, 

санитарне и сличне активности 

- сакупљање смећа, старих ствари,     

коришћених предмета и отпадака, 

-  одстрањивање отпадака спаљивањем или на 

друге начине,  

-  сабијање отпадака, 

-  одлагање отпадака на земљишта или у води, 

закопавање или заоравање отпадака,  

- обрада и уништавање отровних отпадака, 

укључујући и чишћење загађеног земљишта, 

- уклањање отпадних вода дренажом, 

канализацијом, одводним   каналима или на 

други начин,  

-  уклањање отпадака људског порекла, 

њихова обрада и одлагање,  

-  одржавање канализације и канала за отпадне 

воде, 

- пражњење и чишћење септичких јама и 

танкова и сервисирање   хемијских клозета, 

- уклањање отпада из посуда за отпатке на 

јавним местима,  

- чишћење и поливање улица, стаза, 

паркиралишта и др. 

- уклањање снега и леда на ауто-путевима, 

аеродромским пистама,   укључујући и 

посипање соли и песка, 

 

- 93030 Погребне и пратеће активности 

- сахрањивање и спаљивање људских и 

животињских лешева и пратеће активност,  

- припрема лешева за сахрањивање, 

спаљивање, балсамовање и услуге гробара, 

-  сахрањивање и спаљивање,   
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- изнајмљивање опремљеног погребног 

простора на гробљу,  

 

- 93050  Остале услужне активности на 

другом месту неспоменуте 

-  делатност лица за паркирање аутомобила и 

чување возила,  

 -  одржавање јавних WЦ-а, 

-  плакатирање у граду и постављање табли са 

називима улица и   бројева  

 -  послови кафилерије, 

 

- 74700  Чишћење објеката 

 -  унутрашње чишћење зграда свих врста, 

укључујући  канцеларије,фабрике, радње, 

установе и друге пословне и професионалне 

просторије, као и стамбене зграде са више 

станова,  

 -  чишћење прозора,  

 

- 01412  Уређење и одржавање паркова,  

зелених и рекреационих површина 

     - засађивање и одржавање вртова и спортских 

терена,  

 

- 01110  Гајење жита и других усева и 

засада 

     - гајење житарица  тврда и мека пшеница, 

раж, суражица крупник,просо, хељда, јечам, 

овас, кукуруз, пиринач и др. 

     - гајење кромпира 

 

- 01121 Гајење поврћа, цвећа и украсног 

шибља 

     - производња семена цвећа,  

     - гајење биља за потребе расађивања или 

украшавања,  

     - гајење поврћа,  

 

-  26120 Обликовање и обрада равног 

стакла,  

- 26210 Производња керамичких предмета 

за домаћинство, 

- 26400 Производња опреке, црепа и 

производа за грађевинарство од почене 

глине, 

- 26820 Производња производа од азбеста, 

графита и осталих неметалних                  

- 20510 Производња осталих производа од 

дрвета, 

-  производња мртвачких ковчега, 

 

-    37100  Рециклажа металних отпадака и 

остатака, 

-   37200  Рециклажа неметалних отпадака и 

остатака, 

-   37102  Истраживање и експериментални 

развој у техничко-технолошким наукама, 

-   37103  Истраживање и експериментални 

развој у биотеничким наукама, 

-   37109  Истраживање и експериментални 

развој у непоменутим природним 

наукама,  

- 51210  Трговина на велико зрнастим 

производима, семењем и храном за  

животиње,  

- 51310 Трговина на велико воћем и 

поврћем,  

-   51340 Трговина на велико алкохолом и 

другим пићима,  

- 51320  Трговина на велико месом и 

производима од меса,  

- 51330  Трговина на велико млечним 

производима, јајима, јестивим уљима  и 

мастима, 

- 51360  Трговина на велико шећером, 

чоколадом и слаткишима од шећера,  

-51370      Трговина на велико кафом, 

чајевима, какаом и зачинима,  

- 51380  Неспецијализована трговина на 

велико храном, пићима и дуваном, 

- 51390  Трговина на велико осталом 

храном, укључујући и рибу, љускаре   и 

мекушце, 

- 51410  Трговина на велико текстилом,  

- 51420  Трговина на велико одећом и 

обућом, 

- 51240 Трговина на велико сировом 

недовршеном и довршеном кожом, 

- 51430  Трговина на велико електричним 

апаратима за домаћинство,  

- 51540  Трговина на велико металном 

робом, цевима, уређајима   опремом за 

централно грејање, 

-  51630  Трговина на велико машинама за 

индустрију текстила и машинама за 

шивење и плетење, 

- 51640 Трговина на велико канцела-

ријским  машинама и опремом,  

- 51530  Трговина на велико дрветом и 

грађевинским материјалом,  

- 51540  Трговина на велико металном 

робом,цевима,уређајима и опремом  

-    цеви, водови, славине, Т делови, спојеви,          

гумене цеви и др. 

 

- 50100  Продаја моторних возила, 

- 50300  Продаја делова и прибора за 

моторна возила,  

- 50401  Продаја мотоцикла, њихових 

делова и прибора 

- 51700  Остала трговина на велико 

  -       папир, канцеларијски материјал, прибор 

 

- 51250  Трговина на велико сировим 

дуваном,  

- 51350  Трговина на велико дуванским 

производима,  

- 51220  Трговина на велико цвећем и 

растињем, 

- 51450  Трговина на велико парфиме-

ријским и козметичким производима 

- 52410  Трговина на мало текстилом, 

- 52420  Трговина на мало одећом, 

- 52430  Трговина на мало обућом и 

предметима од коже, 

- 52450  Трговина на мало апаратима за 

домаћинство, радио и телевизијским  

уређајима 

- 52460  Трговина на мало металном   

робом, бојама, стаклом, 
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- 52440  Трговина на мало намештајем, 

опремом за осветљавањем, 

- 52260  Трговина на мало производима од 

дувана,  

- 52270  Остала трговина на мало храном, 

пићима и дуваном у  специјализованим 

продавницама, 

- 52330  Трговина на мало козметичким и 

тоалетним препаратима 

- 52480  Остала трговина на мало у 

специјализованим продавницама,  

- 51110 Посредовање у продаји 

пољопривредних сировина, живих 

животиња, текстилних сировина и 

полупроизвода, 

- 51120 Посредовање у продаји горива, 

руда, метала и индустријских   

хемикалија, 

- 51130 Посредовање у продаји дрвене 

грађе и грађевинског материјала, 

- 51140 Посредовање у продаји машина, 

индустријске опреме бродова и   авиона,  

- 51150 Посредовање у продаји намештаја, 

предмета за домаћинство и                 

металне гвожђарске робе,  

- 51160 Посредовање у продаји текстила, 

одеће, обуће и предмета од коже, 

- 51170 Посредовање у продаји хране, пића 

и дувана,  

- 51190 Посредовање у продаји 

разноврсних производа,  

- 51180 Посредовање у специјализованој 

продаји посебних производа или                 

групе производа, на другом месту 

непоменутих, 

- 63400 Активности других посредника у 

саобраћају,  

- 70200 Изнајмљивање некретнина  

-   одржавање, уређење, брига и управљање   

пијацама, 

-   51220 Трговина на велико цвећем и 

растињем 

- 51660 Трговина на велико пољопри-

вредним машинама, прибором и     

справама, укључујући тракторе и 

косилице за траву 

-     51700 Остала трговина на велико   

     -  Трговина на велико различитом робом без 

посебне специјализације, специјализовану 

трговину на велико која није на     другом 

месту  класификована 

   -  5540  Барови 

- 552 Кампови за одмор (издавање 

простора и уређаја за камповање и   др.) 

- 20400  Производња амбалаже од дрвета 

(жардињера, клупа, корпи за  смеће) 

-  451  Припремни радови у грађеви-

нарству 

-   92621  Делатност марина  

-   553  Ресторани  

- 71340  Изнајмљивање осталих машина и 

опреме на другом месту   непоменуто 

-  74120  Рачуноводствени, књиговодствени 

послови и послови контроле 

-  5211  52110 Трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама,                

претежно хране, пића и дувана 

- 52620  Трговина на мало на тезгама и на 

пијацама 

- 52630  Остала трговина на мало изван 

продавнице  

- 52270  Остала трговина на мало храном, 

пићима и дуваном у  специјализованим 

продавницама 

 - 51540  Трговина на велико металном 

робом 

-  71400 Изнајмљивање предмета за личну 

употребу и домаћинство на  другом месту 

неспоменуто, и то:  

- изнајмљивање тезги,  

- остале непоменуте услуге (комисионе, 

консигнационе и заступничке) 

- заступање страних фирми,  

- уклањање неправилно паркираних возила на 

јавним зеленим површинама  

-   74201  Просторно планирање (плани-

рање и пројектовање вртова и    

спортских терена) 

-  92340  Остале забавне активности на 

другом месту неспоменуте 

-   92622  Остале спортске активности  

-   92720  Остале рекреативне активности 

на другом месту непоменуте 

-  93050  Остале услужне активносити на 

другом месту не споменуте 

-   60250  Превоз робе у друмском 

саобраћају        

-   63214  Услуге у друмском саобраћају 

- 51570  Трговина на велико отпацима и 

остацима 

- 50200  одржавање и оправка моторних 

возила, 

- 45250 остали грађевински радови, 

укључујући и специјализоване  радове, 

-   45410  малтерисање,  

- 1740  производња готових текстилних 

предмета осим одеће, 

 -   17401  производња рубља за 

домаћинство. 

 Поред наведених делатности предузеће 

обавља и послове спољно-трговинског промета, 

непрехрамбеним производима из своје делатности. 

 

Члан 3. 

 У члану 21. став 2. се брише. 

 

Члан 4. 

 У члану 29. речи: '' Извршни одбор Скупштине 

општине '' замењују се речима: '' Председник 

општине''. 

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: 06-19-23/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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77 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ ''ОМВ'' 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта бензинске 

станице '''ОМВ'' број: 06-19-16/03-I-04 донета 

28.03.2003. године.    

Члан 2. 

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: 06-19-24/05-I-04-01 

Дана:  21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н       

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

78 

 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ПУНКТА ЗА ТНГ ''БАГЉАШ 1'' 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта пункта за 

ТНГ ''Багљаш 1''  број: 06-19-15/03-I-04 донета 

28.03.2003. године.                                

Члан 2. 

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: 06-19-25/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н                                                             

ПРЕДСЕДНИК  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

 

79 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНОГ 

КОМПЛЕКСА ''РУСАНДА-АГРОВЕТ-Н&Н'' У 

МЕЛЕНЦИМА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта 

Туристичко-рекреационог комплекса ''Русанда-

Агровет- Н&Н'' у Меленцима број: 06-62-5/02-I-04 

донета 27.09.2002. године.                                

                                                                            

Члан 2. 

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: 06-19-26/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

80 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ''УЗ МАГИСТРАЛУ''  ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Регулационог плана ''Уз 

Магистралу'' Зрењанин број: 06-35-8/02-I-04                                                                                        

донета  04.06.2002. године.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Зрењанин". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-27/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године               

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

 

81 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНО-СПОРТСКО-

РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА ''ЈУГ-ИСТОК''  

ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Регулационог плана Стамбено-

пословно-спортско-рекреационог центра ''Југ-Исток'' 

Зрењанин број: 06-19-19/03-I-04 донета 28.03.2003. 

године. 

Члан 2. 

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: 06-19-28/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

82 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ''РАДНЕ ЗОНЕ-ИСТОК''  ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Регулационог плана ''Радне зоне-

Исток'' Зрењанин, број: 06-35-6/02-I-04 донета 

04.06.2002.године. 

Члан 2. 

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: 06-19-29/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

   

83 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ПУНКТ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА ГОРИВОМ  ''БЕОГРАД 1''  ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Регулационог плана Пункт за 

снабдевање моторних возила горивом ''Београд 1'' 

Зрењанин, број: 06-19-17/03-I-04 донета 28.03.2003. 

године. 

Члан 2. 

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: 06-19-30/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

 84 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ДЕЛА НАСЕЉА ''МЕАНДРИ БЕГЕЈА-

ЗАПАД'' У ЗРЕЊАНИНУ 
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Страна 54 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

изменама и допунама Одлуке о приступању изради 

Регулационог плана дела насеља ''Меандри Бегеја-

Запад'' у Зрењанину број: 06-12-62/02-I-04 донета 

26.03.2002. године. 

 

Члан 2. 

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: 06-19-31/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године  

       ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

 

85 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ 

КОМПЛЕКСА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА-

''БРОД'' У ЕЛЕМИРУ                                                  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта 

Производно складишног комплекса са пратећим 

садржајима – ''БРОД'' у Елемиру, број: 06-99-15/03-I-04 

донета 26.12.2001. године.    

 

Члан 2. 

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: 06-19-32/05-I-04-01     

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н     

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

86 

 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ''СУП-ЦЕНТАР''  У ЗРЕЊАНИНУ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта ''СУП-

ЦЕНТАР'' у Зрењанину, број: 06-12-58/02-I-04 донета 

26.03.2002. године.                                                                                                                                     

Члан 2. 

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: 06-19-33/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА ТЕЧНИМ НАФТНИМ 

ГАСОМ (ТНГ) У ЧЕНТИ        

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта Станице за 

снабдевање моторних возила течним нафтним гасом 

(ТНГ) у Ченти,  број: 06-19-18/03-I-04 донета 

28.03.2003. године.                                                                                                                                                                    

Члан 2. 

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: 06-19-34/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ''ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ БЛОК – 

ЖИТНИ ТРГ'' У ЗРЕЊАНИНУ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта ''Пословно 

стамбени блок-Житни трг'' у Зрењанину број: 06-35-

5/02-I-04 донета 04.06.2002. године.  

                                                                                                                                                                       

Члан 2. 

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: 06-19-35/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА ДП 

''МИП'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Урбанистичког пројекта комплекса 

ДП ''МИП'' у Зрењанину број: 06-22-9-1/96-I-10-02 

донета 24.04.1996. године.                                                                                        

                                                        

Члан 2. 

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: 06-19-36/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

                           

90 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ГЕНЕТСКОГ 

ЦЕНТРА ЗА КОЗЕ У АРАДЦУ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Урбанистичког пројекта Генетског 

центра за козе у Арадцу број: 06-114/15/97-I-10-02 

донета 18.12.1997. године.                                

                                                                            

Члан 2. 

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: 06-19-37/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

КОМПЛЕКСА У ЛАЗАРЕВУ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради урбанистичког пројекта 

производно пољопривредног комплекса у Лазареву, 

број: 06-19-20/03-I-04 донета 28.03.2003. године.                               

                                                             

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Зрењанин". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-38/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н                                                             

ПРЕДСЕДНИК  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИНДИВИДУАЛНОГ 

СТАНОВАЊА У НОВОЈ  

УЛИЦИ II У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради плана парцелације индивидуалног 

становања у Новој улици II у Зрењанину број: 06-99-

16/01-I-04 донета 26.12.2001. године.                                

                                                             

Члан 2. 

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: 06-19-39/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н                                                              

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

 

93 

 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине Зрењанин 

("Службени лист општине Зрењанин", број 5/2002, 

19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ГАСОВОДА 

ВИСОКОГ ПРИТИСКА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

приступању изради Генералног плана мреже гасовода 

високог притиска број: 06-62-4/02-I-04 донета 

27.09.2002. године.                                

                                                                            

Члан 2. 

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: 06-19-40/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н                                                              

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 4. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000 и 

25/2002) и члана 22. Статута општине Зрењанин 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 

21/04), Скупштина општине Зрењанин на седници 

одржаној 21.04.2005.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОДЕЛИ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ И 

РАДИО-ДИФУЗНОГ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком Новинско-издавачко и радио-

дифузно јавно предузеће ''Зрењанин'' (у даљем тексту: 

НИРДЈП ''Зрењанин''), дели се на два предузећа, и то: 

 

- Новинско-издавачко јавно предузеће 

''Зрењанин'', Зрењанин (у даљем тексту: 

НИЈП) и 

- Јавно предузеће ''Радио Зрењанин'', 

Зрењанин (у даљем тексту: ЈП). 

 

I   НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЗРЕЊАНИН'' 

 

Члан 2. 

 

 НИЈП обавља делатност од општег интереса за 

општину Зрењанин и послује под пословним именом: 

Новинско-издвачако јавно предузеће ''Зрењанин'', или 

под скраћеним пословним именом НИЈП ''Зрењанин'', 

Зрењанин.  

 

Члан 3. 

 НИЈП има својство правног лица и одговара за 

своје обавезе у правном промету средствима са којима 

располаже – потпуна одговорност. 

 Седиште НИЈП је у Зрењанину, ул. Краља 

Александра I Карађорђевића  

бр. 43. 

 Оснивач НИЈП је Скупштина општине 

Зрењанин, Зрењанин, Трг Слободе бр. 10. 
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Члан 4. 

 Делатност НИЈП од општег интереса је: 

- 22120 – Издавање новина – претежна 

делатност, а што обухвата:  

издавање новина (дневних и периодичних), 

штампаних на новинској хартији укључујући и 

рекламне новине.  

 

Члан 5. 

 Делатност НИЈП се финансира из средстава 

буџета општине Зрењанин и из средстава која се 

обезбеђују тржишним пословањем, а на основу 

Програма рада.  

Члан 6. 

 Имовину НИЈП чине покретне и непокретне 

ствари, новчана средства и хартије од вредности и 

друга имовинска права у складу са законом. 

 

Члан 7. 

 Органи НИЈП су: 

- Управни одбор, као орган управљања; 

- Директор, као орган пословођења; 

- Надзорни одбор, као орган надзора. 

Управни одбор и директор чине управу НИЈП. 

 

Члан 8. 

 Управни одбор као орган управљања има 

председника, заменика председника и пет чланова, које 

именује и разрешава Скупштина општине на период од 

4 године. 

 Запослени у НИЈП имају три представника у 

Управном одбору, који се предлажу на начин утврђен 

Статутом.  

 Управни одбор обавља послове утврђене 

Законом и Статутом НИЈП. 

 

Члан 9. 

 Директора НИЈП именује, односно поставља и 

разрешава Скупштина општине на период од 4 године. 

 Услови за именовање односно постављење 

директора утврђују се Статутом у складу са Законом. 

 Скупштина општине може именовати, 

односно поставити вршиоца дужности директора, а до 

именовања, односно постављења директора и то 

најдуже на период од 1 године. 

 Директор обавља послове утврђене Законом и 

Статутом НИЈП.  

Члан 10. 

 Надзорни одбор као орган надзора има 

председника и два члана које именује и разрешава 

Скупштина општине на период од 4 године. 

 Запослени у НИЈП имају једног представника 

у Надзорном одбору који се предлаже на начин 

утврђен Статутом. 

 Надзорни одбор обавља послове утврђене 

Законом и Статутом НИЈП. 

 

Члан 11. 

 Скупштина општине као оснивач даје 

сагласност на: 

- Статут НИЈП; 

- годишње планове и програме рада и 

развоја; 

- извештај о раду; 

- давање гаранција, авала, јемстава, залога и 

других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег 

интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) 

имовином предузећа веће вредности, која 

је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса, 

утврђеном оснивачким актом; 

- улагање капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности државног 

капитала и исказивању тог  капитала у 

акцијама, као и на програм и одлуку о 

својинској трансформацији; 

- друге одлуке, у складу са законом којим се 

уређује обављање делатности од општег 

интереса и оснивачким актом; 

- Одлуку о расподели добити.  

 

Члан 12. 

 Ради обезбеђивања општег интереса, 

Председник општине: 

- закључује Појединачни колективни уговор 

са представницима НИЈП; 

- закључује Уговор о раду са директором, 

- даје сагласност на акт о систематизацији 

радних места у НИЈП. 

 

Члан 13. 

 НИЈП ће донети Статут и друга акта у складу 

са Законом и овом одлуком. 

 

 II  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''РАДИО 

ЗРЕЊАНИН'' 

Члан 14. 

 ЈП обавља делатност од општег интереса за 

општину Зрењанин и послује под пословним именом: 

Јавно предузеће ''Радио Зрењанин'', Зрењанин или под 

скраћеним пословним именом  ЈП ''Радио Зрењанин'' 

Зрењанин. 

 

Члан 15. 

 ЈП има својство правног лица и одговара за 

своје обавезе у правном промету средствима са којима 

располаже – потпуна одговорност. 

 Седиште ЈП је у Зрењанину, ул. Народне 

омладине 1. 

 Оснивач ЈП је Скупштина општине Зрењанин, 

Зрењанин, Трг Слободе  10. 

 

Члан 16. 

 Делатност ЈП од општег интереса је:  

- 92200 – Радио и телевизијске активности- 

претежна делатност, а што обухвата:  

производњу радио и телевизијских програма 

(забавних, пропагандних, информативних, 

образовних, за обучавање и др.) снимљених на 

трајној траци која се може продавати, 

изнајмљивати или чувати за емитовање или 

поновно емитовање.  

- 64200 – Телекомуникације – претежна 

делатност, а што обухвата:  

емитовање радио и телевизијских програма.  

 

Члан 17. 

 Делатност ЈП се финансира из средстава 

буџета општине Зрењанин и из средстава која се 
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обезбеђују тржишним пословањем а на основу 

Програма рада.  

Члан 18. 

 Имовину ЈП чине покретне и непокретне 

ствари, новчана средства и хартије од вредности и 

друга имовинска права у складу са законом. 

 

Члан 19. 

 Органи ЈП су: 

- Управни одбор, као орган управљања; 

- Директор, као орган пословођења; 

- Надзорни одбор, као орган надзора. 

 

Управни одбор и директор чине управу ЈП. 

 

Члан 20. 

 Управни одбор као орган управљања има 

председника, заменика председника и пет чланова, које 

именује и разрешава Скупштина општине на период од 

4 године. 

 Запослени у ЈП имају три представника у 

Управном одбору, који се предлажу на начин утврђен 

Статутом.  

 Управни одбор обавља послове утврђене 

Законом и Статутом ЈП. 

 

Члан 21. 

 Директора ЈП именује, односно поставља и 

разрешава Скупштина општине на период од 4 године. 

 Услови за именовање односно постављење 

директора утврђују се Статутом у складу са Законом. 

 Скупштина општине може именовати, 

односно поставити вршиоца дужности директора, а до 

именовања, односно постављења директора и то 

најдуже на период од 1 године. 

 Директор обавља послове утврђене Законом и 

Статутом ЈП. 

 

Члан 22. 

 Надзорни одбор као орган надзора има 

председника и два члана које именује и разрешава 

Скупштина општине на период од 4 године. 

 Запослени у ЈП имају једног представника у 

Надзорном одбору, који се предлаже на начин утврђен 

Статутом. 

 Надзорни одбор обавља послове утврђене 

Законом и Статутом ЈП. 

 

Члан 23. 

 Скупштина општине као оснивач даје 

сагласност на: 

- Статут ЈП; 

- годишње планове и програме рада и 

развоја; 

- извештај о раду; 

- давање гаранција, авала, јемстава, залога и 

других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег 

интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) 

имовином предузећа веће вредности, која 

је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса, 

утврђеном оснивачким актом; 

- улагање капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности државног 

капитала и исказивању тог  капитала у 

акцијама, као и на програм и одлуку о 

својинској трансформацији; 

- друге одлуке, у складу са законом којим се 

уређује обављање делатности од општег 

интереса и оснивачким актом; 

- Одлука о расподели добити.  

 

Члан 24. 

 Ради обезбеђивања општег интереса, 

Председник општине: 

- закључује Појединачни колективни уговор 

са представницима ЈП; 

- закључује Уговор о раду са директором, 

- даје сагласност на акт о систематизацији 

радних места у ЈП. 

 

Члан 25. 

 ЈП ће донети Статут и друга акта у складу са 

Законом и овом одлуком. 

 

 III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 Средства и имовина НИРДЈП ''Зрењанин'' 

поделиће се НИЈП ''Зрењанин'' и ЈП ''Радио Зрењанин'', 

након разграничења деобним билансом, са стањем на 

дан 28.02.2005. године.  

 Разграничење средстава и имовине – деобни 

биланс, извршиће стручна служба НИРДЈП ''Зрењанин'' 

и Одељење за послове привреде, финансија и 

рачуноводства Општинске управе општине Зрењанин. 

 Запослени у НИРДЈП ''Зрењанин'' биће 

преузети и распоређени на одговорајућа радна места у 

НИЈП ''Зрењанин'' и ЈП ''Радио Зрењанин'', након 

окончања поступка поделе НИРДЈП ''Зрењанин'', а 

према затеченом стању на дан 28.02.2005. године. 

 НИЈП и ЈП ће посебним актом регулисати 

преузимање и распоређивање запослених који 

обављају послове у заједничким службама, а према 

затеченом стању на дан 28.02.2005. године. 

 

Члан 27. 

 Обавезују се Управни одбор НИЈП ''Зрењанин'' 

и Управни одбор ЈП ''Радио Зрењанин'', да у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесу 

статуте предузећа и доставе их Скупштини општине на 

сагласност.  

Члан 28.  

 До именовања Управног и Надзорног одбора у 

НИЈП ''Зрењанин'' и ЈП ''Радио Зрењанин'', функцију 

Управног и Надзорног одбора обављаће Управни и 

Надзорни одбор НИРДЈП ''Зрењанин''.  

 До именовања, односно постављења вршиоца 

дужности директора НИЈП ''Зрењанин'' и ЈП ''Радио 

Зрењанин'', функцију директора у оба предузећа 

обављаће директор НИРДЈП ''Зрењанин''.  

 

Члан 29. 

 Уписом НИЈП ''Зрењанин'' и ЈП ''Радио 

Зрењанин'' у Регистар привредних субјеката,  престаје 

да постоји НИРДЈП ''Зрењанин'' и брише се из 

регистра.  
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Члан 30. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организовању новинско-издавачког и 

радио-дифузног јавног предузећа ''Зрењанин'' 

(''Службени лист општине Зрењанин, број 7/93 и 1/98).  

 

Члан 31. 

 Ова одлука ступа на снагу  даном објављивања 

у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-19-41/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

95 

 

 На основу члана 22. тачка 8. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/02, 

19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НИРДЈП ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Управног одбора НИРДЈП ''Зрењанин'' Зрењанин:                                         

1. Еди Даруши, професор филозофије 

2. Драган Недељков, дипл.политиколог 

3. Вилма Марчок, професор књижевности 

4. Зоран Субота, електро техничар 

5. Јелица Мавренски, представник 

запослених 

6. Милош Пешић, представник запослених 

7. Десимир Ивковић, представник 

запослених 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-19-42/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

96 

 

 На основу члана 22. тачка 8. Статута општине 

Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/02, 

19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА НИРДЈП ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Надзорног одбора НИРДЈП ''Зрењанин'' Зрењанин:                                        

 

8. Ержебет Попов, економиста       

9. Ненад Николић, правни техничар    

10. Јелица Војинов, представник запослених 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-19-43/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

97 

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута 

општине Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НОВИНСКО – ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' 

 

I 

 У Управни одбор Новинско – издавачког 

Јавног предузећа ''Зрењанин'' као представници 

локалне заједнице, именују се: 

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ЕДИ ДАРУШИ, професор 

                

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 

2. ДРАГАН НЕДЕЉКОВ, дипл.политиколог 

 

              ЗА ЧЛАНОВЕ: 

3. ЗОРАН СУБОТА, електротехничар 

               4. ВИЛМА МАРЧОK, проф.књижевности  

  

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-44/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З р е њ а н и н           

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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98 

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута 

општине Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 

ЗРЕЊАНИН'' 

 

I 

 

 У Управни одбора Јавног предузећа ''Радио 

Зрењанин'' као представници локалне заједнице, 

именују се: 

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ВЛАДИМИР ШПЕР, књиговођа 

 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 

2. ЈЕЛИЦА ВОЈИНОВ, новинар 

 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

3. БЛАГИЊА ЋОСОВИЋ, дипл.економиста 

4. ТОТ ЛАСЛО, грађевински техничар 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-45/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З р е њ а н и н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

99 

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута 

општине Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА НОВИНСКО – ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' 

 

I 

 У Надзорни одбор Новинско – издавачког 

Јавног предузећа ''Зрењанин'' као представници 

локалне заједнице, именују се: 

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. НЕНАД НИКОЛИЋ, приватни предузетник 

 

 ЗА ЧЛАНА: 

 2.    ДИМИТРИЈЕ ДАМЈАНОВИЋ, службеник 

  

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-46/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

100 

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута 

општине Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина 

општине Зрењанин на седници одржаној 21.04.2005. 

године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 ''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа ''Радио 

Зрењанин'' као представници локалне заједнице, 

именују се: 

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ЦВЕТА ЦВЕЈАНОВ, предузетник 

             

ЗА ЧЛАНА: 

2. ТУМО ЕРЖЕБЕТ, учитељица 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-47/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

          

 

101 
 На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута 

општине Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) и члана 31. 

Пословника Скупштине општине Зрењанин 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 17/04 и 

19/04) Скупштина општине Зрењанин, на седници 

одржаној 21.04.2005. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА МАНДАТНЕ 

КОМИСИЈЕ 
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Страна 61 

I 

 ИВАН МАВРЕНСКИ, одборник, бира се за 

председника Мандатне комисије. 

 

II 

  Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-19-85/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић 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 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ                              

 

I 

 ГОРДАНА БЕЖЕНАР ВАСИЉЕВИЋ, 
разрешава се дужности председника Школског одбора 

Зрењанинске гимназије. 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-86/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 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 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ                              

 

I 

 САША ЉЕВАР, професор историје, именује 

се за члана Школског одбора Зрењанинске гимназије. 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-87/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић 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 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2 ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН                             

 

I 

 МИРОСЛАВ МЕКТЕРОВИЋ, разрешава се 

дужности члана Школског одбора Основне школе ''2 

Октобар'' у Зрењанину, на лични захтев.  

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-88/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 

105 

 

 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 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2 ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН                             

 

I 

 КАРИМА ЛАБАНАЦ, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе ''2 Октобар'' у 

Зрењанину, представник Савета родитеља. 
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Страна 62 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-19-89/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 22. тачка 8. Статута општине 

Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 

5/02, 19/04 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 ЗОРАН КЉАЈИЋ, радник, разрешава се 

дужности заменика председника Управног одбора ЈКП 

''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, на лични захтев.                                                        

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-19-90/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 22. тачка 8. Статута општине 

Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 

5/02, 19/04 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 ВОЈИСЛАВ КОНЦУЛ, именује се за 

заменика председника Управног одбора ЈКП ''Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин.                                                       

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-19-91/05-I-04-01 

Дана: 21.04.2005.године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута 

општине Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 

5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

И РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 ВОЈИСЛАВ КОНЦУЛ, разрешава се 

дужности члана Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе Скупштине 

општине Зрењанин. 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БРОЈ: 06-19-92/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута 

општине Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 

5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,  

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ 

ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 ДР ДУШАН ДРАШКОВИЋ, бира се за члана 

Комисије за кадровска, административна питања и 

радне односе Скупштине општине Зрењанин. 

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 
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Страна 63 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БРОЈ: 06-19-93/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић 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 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН'' 

КНИЋАНИН                                

 

I 

 НЕБОЈША СТОЈАНОВИЋ разрешава се 

дужности члана Школског одбора Основне школе 

''Стеван Книћанин'' Книћанин.  

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БРОЈ: 06-19-94/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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 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 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на 

седници одржаној 21.04.2005. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН'' 

КНИЋАНИН                                

 

I 

 ГОРДАНА ИЛИЋ, економиста, именује се за 

члана Школског одбора Основне школе ''Стеван 

Книћанин'' Книћанин.  

 

II 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БРОЈ: 06-19-95/05-I-04-01 

ДАНА: 21.04.2005.године  

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дарко Нишавић с.р 
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