СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГОДИНА ХV

ЗРЕЊАНИН 15. децембар 2006.
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На основу члана 191. Устава Републике
Србије (''Службени гласник РС'', број83/2006),
члана 10. и 30. 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 16/2005
– пречишћен текст), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
органа
општине
образовању
Привременог
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06),
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'' број 16/2005 – пречишћен
текст) у члану 17. став 1. иза тачке 3. додаје се нова
тачка 4. која гласи:
'' 4. утврђује, наплаћује и контролише
изворне приходе који јој припадају у складу са
законом''.
Досадашње тачке од 4. до 36. постају тачке
од 5. до 37.
Члан 2.
Члан 93. мења се и гласи:
''Ради решавања одређених питања од
непосредног интереса за локално становништво
може се увести самодопринос за територију
општине или један њен део.
Иницијативу за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса може поднети орган
Месне заједнице уз претходно изјашњавање збора
грађана или једна трећина одборника Скупштине
општине.
Уз иницијативу се подноси и програм
којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђења укупних финансијских средстава за
реализацију пројекта који је предмет Одлуке.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани
доносе референдумом у складу са прописима
којима
је
уређен
поступак
непосредног
изјашњавања грађана.

БРОЈ: 19

Скупштина општине утврђује Предлог
Одлуке о увођењу самодоприноса на начин и у
поступку предвиђеном за доношење Статута
општине, доноси Одлуку о расписивању
референдума о увођењу самодоприноса и именује
Комисију за спровођење референдума и утврђује
њене задатке.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин'', а примењиваће се од 01.01.2007.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-2/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански 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 16/2005 – пречишћен текст), а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/2006), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ДОЉА-ЦРНИ ШОР'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Доља-Црни Шор'' Зрењанин за период од
01.01.2007. до 31.12.2011. године.
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Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-3/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004), члана 95. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/2005 – пречишћен текст) и члана 69. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006),
грађани Месне заједнице ''Доља-Црни Шор''
Зрењанин личним изјашњавањем уз потпис, у
периоду од 30.10.2006.године до 06.11.2006.године,
донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ДОЉА – ЦРНИ ШОР'' ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2007.
ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Доља – Црни Шор''
Зрењанин за период 01.01.2007. – 31.12.2011.
године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 37.500.000,00 динара.
Средства самодоприноса користиће се по
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Доља
- Црни Шор'' Зрењанин за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године, Савета Месне заједнице ''Доља
– Црни Шор'' Зрењанин од 06.10.2006. године.

-

Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
43% за поправку тротоара
16.125.000 дин.
20% за поправку путева
7.500.000 дин.
10% за кишну канализацију
3.750.000 дин.
12% за финансирање спортских, друштвених и
хуманитарних акција
4.500.000 дин.
1,0% за озелењавање
375.000 дин.

15. децембар 2006.

- 14% за финансирање инвентара, материјалних
трошкова, одржавање и редовну делатност месне
заједнице
5.250.000 дин.
____________________________________________
УКУПНО:
37.500.000 дин.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Доља – Црни Шор''
Зрењанин, као и грађани који немају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Доља – Црни Шор'' Зрењанин, 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 ''Доља – Црни Шор''
Зрењанин у складу са Статутом општине Зрењанин,
доноси Скупштина општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и
шумарства, приходи од самосталних делатности на
које се плаћа порез на доходак грађана у складу са
Законом који уређује порез на доходак грађана, као
и вредност 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
2,0%
2. На приход од пољопривреде и
шумарства ( катастарски приход)
8,0 %
3. На приходе од самосталних делатности
2,0%
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 ''Доља – Црни Шор''
Зрењанин број: 840-2935745-08.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Доља – Црни
Шор'' Зрењанин 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.

15. децембар 2006.
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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 ''Доља – Црни Шор'' Зрењанин 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
''ДОЉА-ЦРНИ ШОР'' 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 16/2005 – пречишћен текст), а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/2006), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Вељко Влаховић'' Зрењанин за период од
01.01.2007. до 31.12.2011. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-4/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004), члана 95. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/2005 – пречишћен текст) и члана 69. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006),
грађани Месне заједнице ''Вељко Влаховић''
Зрењанин личним изјашњавањем уз потпис, у
периоду од 30.10.2006.године до 13.11.2006.године,
донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
'' ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2007.
ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице '' Вељко Влаховић''
Зрењанин за период 01.01.2007. – 31.12.2011.
године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 75.011.000,00 динара.
Средства самодоприноса користиће се по
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Вељко Влаховић'' Зрењанин за период од
01.01.2007. до 31.12.2011. године, Савета Месне
заједнице ''Вељко Влаховић'' Зрењанин број:
193/2006 од 06.10.2006. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- одржавање, поправку и изградњу комуналних
75,80%
добара и дечијих игралишта
- финансирање активних удружења и организација
4,00%
- финансирање инвентара опреме и радника месне
заједнице
14,70%
- обележавање дана месне заједнице
0,50%
- одржавање зграде месне заједнице
5,00%
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Вељко Влаховић''
Зрењанин као и грађани који немају изборно право
и пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Вељко Влаховић'' Зрењанин, али имају непокретну
имовину на подручју ове Месне заједнице, а
средствима се побољшавају услови коришћења те
имовине.
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Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис
на територији Месне заједнице ''Вељко Влаховић''
Зрењанин у складу са Статутом општине Зрењанин,
доноси Скупштина општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и
шумарства, приходи од самосталних делатности на
које се плаћа порез на доходак грађана у складу са
Законом који уређује порез на доходак грађана, као
и вредност 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
1,5 %
2. На приход од пољопривреде и шумарства
1,5 %
( катастарски приход)
3. На приходе од самосталних делатности
1,5 %
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 '' Вељко
Влаховић'' Зрењанин број: 840-2940745-43.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Вељко Влаховић''
Зрењанин 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 ''Вељко Влаховић'' Зрењанин 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

15. децембар 2006.

закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
184
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 16/2005 – пречишћен текст), а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/2006), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЈАНКОВ МОСТ'' ЈАНКОВ МОСТ
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Јанков Мост'' Јанков Мост за период од 01.01.2007.
до 31.12.2011. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-5/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004), члана 95. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/2005 – пречишћен текст) и члана 69. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006),
грађани Месне заједнице ''Јанков Мост'' Јанков
Мост личним изјашњавањем уз потпис, у периоду
од 30.10.2006.године до 06.11.2006.године донели
су
ОДЛУКУ

15. децембар 2006.
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О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЈАНКОВ МОСТ'' ЈАНКОВ МОСТ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2007. ДО 31.12.2011.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Јанков Мост'' Јанков
Мост за период 01.01.2007. – 31.12.2011. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 10.000.000,00 динара.
Средства самодоприноса користиће се по
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Јанков Мост'' Јанков Мост за период од 01.01.2007.
до 31.12.2011. године, Савета Месне заједнице
''Јанков Мост'' Јанков Мост.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
1. Одржавање, опремање, поправку и
реконструкцију комуналних и јавних објеката
- поправка стазе и пропуста
1.000.000,00 дин.
- асфалтирање улица
3.800.000,00 дин.
- одржавање објеката
2.000.000,00 дин.
- одржавање спортског терена и паркова
350.000,00 дин.
- одржавање јавне расвете
400.000,00 дин.
2. Финансирање активности друштвених организација, удружења и Савета месне
заједнице
- дотација
друштвима,
удружењима
и
институцијама
200.000,00 дин.
- трошкови прославе Дана месне заједнице
150.000,00 дин.
- финансирање функционисања МЗ
1.500.000,00 дин.
3. Покриће материјалних расхода који
произилазе из редовних делатности месне
заједнице
- материјални трошкови (канцеларијски материјал,
ПТТ трошкови, утрошак струје, одржавање
чистоће)
600.000,00 дин.
У К У П Н О:

10.000.000,00 дин.

Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Јанков Мост'' Јанков
Мост, као и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице ''Јанков
Мост'' Јанков Мост, али имају непокретну имовину
на подручју ове Месне заједнице, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
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Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис
на територији Месне заједнице ''Јанков Мост''
Јанков Мост у складу са Статутом општине
Зрењанин, доноси Скупштина општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и
шумарства, приходи од самосталних делатности на
које се плаћа порез на доходак грађана у складу са
Законом који уређује порез на доходак грађана, као
и вредност 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)
3%
2%
3. На приходе од самосталних делатности
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 ''Јанков Мост'' Јанков
Мост број: 840-2914745-55.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Јанков Мост''
Јанков Мост 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 ''Јанков Мост'' Јанков Мост 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
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закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЈАНКОВ МОСТ''
ЈАНКОВ МОСТ

15. децембар 2006.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''БОТОШ'' БОТОШ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2007. ДО 31.12.2011.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице ''Ботош'' Ботош за
период 01.01.2007. - 31.12.2011. године.
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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 16/2005 – пречишћен текст), а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/2006), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БОТОШ'' БОТОШ
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Ботош'' Ботош за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-6/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански 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
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 16/2005
– пречишћен текст) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006), грађани
Месне заједнице ''Ботош'' Ботош личним
изјашњавањем уз потпис, у периоду од 30.10.2006.
године до 06.11.2006.године донели су

Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 25.000.000,00 динара.
Средства самодоприноса користиће се
према Програму прилива и утрошка средстава
месног самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Ботош'' Ботош за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године, Савета Месне заједнице
''Ботош'' Ботош.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- изградња фекалне канализације
12.500.000,00 дин.
- одржавање водоводне мреже
500.000,00 дин.
- одржавање путне инфраструктуре
2.000.000,00 дин.
- одржавање јавне расвете
1.500.000,00 дин.
- одржавање и уређење јавних зелених површина
1.250.000,00 дин.
- одржавање грађевинских објеката у власништву МЗ
1.000.000,00 дин.
- финансирање активних удружења и организација
3.500.000,00 дин.
- обележавање Дана месне заједнице
250.000,00 дин.
- финансирање инвентара, опреме, материјалних
трошкова и радника месне заједнице
2.500.000,00 дин.
УКУПНО:

25.000.000,00 дин.

Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Ботош'' Ботош, као и
грађани који немају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Ботош'' Ботош 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 ''Ботош'' Ботош у
складу са Статутом општине Зрењанин, доноси
Скупштина општине Зрењанин.

15. децембар 2006.
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Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и
шумарства, приходи од самосталних делатности на
које се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана, као
и вредност 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 приходе од самосталних делатности
3%
3.На приход од пољопривреде и шумарства 200,00
дин. по катастарском јутру годишње.
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 ''Ботош'' Ботош број:
840-2929745-63.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Ботош'' Ботош
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 ''Ботош'' Ботош
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 ''БОТОШ''
БОТОШ

Страна 231

188
На основу члана 93. став 5. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст) и
члана 68. став 5. Одлуке о месним заједницама (''
Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003,
13/2003, 21/2004 и 5/2006), а у вези члана 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/2006), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 264/06 од
07.11.2006. године Савета Месне заједнице
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин од 30.09.2006.
године, грађани Месне заједнице ''Доситеј
Обрадовић'' Зрењанин лично ће се изјашњавати уз
потпис о увођењу самодоприноса у новцу на
територији Месне заједнице ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин за период од 01.01.2007. до 31.12.2011.
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 ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин, обавиће се у периоду од 20.12.2006. до
27.12.2006. 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.
Привремени орган општине Зрењанин ће
решењем именовати Комисију за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-8/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

IV
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
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На основу члана 68. став 5. и члана 70д.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003, 21/2004 и
5/2006) и члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/2005 – пречишћен текст), а у вези члана 2.
и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној дана 14.12.2006.године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.2007. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса за период од
01.01.2007. до 31.12.2011. године на територији
Месне заједнице''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин.
II
У Комисију за спровођење
изјашњавања уз потпис именују се:

15. децембар 2006.

личног

1.

ВЕРИЦА СВИЛАР, председник

2.

СТЕВАН МИХАИЛОВИЋ, заменик председника

3.

РУЖИЦА ТОМИЋ, члан

4.

РУЖИЦА ЛУПУЛЕСКУ, заменик члана

5.

МИРОСЛАВ МАРИНКОВ, члан

6.

НЕДЕЉКО МИЋЕВИЋ, 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
''Доситеј
Обрадовић'' Зрењанин у складу са Законом о
локалној самоуправи, Статутом општине Зрењанин,
Одлуком о месним заједницама и Одлуком о
личном изјашњавању уз потпис.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-9/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 2. Закона о раду
(''Службени гласник РС'', број 24/05 и 61/05), члана
1. 2. и 9. Закона о платама у државним органима и
јавним службама (''Службени гласник РС'', бр.
34/01 и 62/06) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 16/05 – пречишћен текст), а у вези члана 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', број
104/06), Привремени орган општине Зрењанин на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
ОДЛУКУ
О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИМЕНОВАНИХ
ЛИЦА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин
утврђивања плата, додатака, накнада и осталих
примања именованих лица у Привременом органу
општине Зрењанин (у даљем тексту: Привремени
орган) и чланова радних тела Привременог органа.
Члан 2.
Право на плату, додатак, накнаду и остала
примања по овој Одлуци имају именована лица у
Привременом органу и то:
1. Председник Привременог органа,
2. Секретар Привременог органа.
3. Чланови Привременог органа,
Лица из става 1. овог члана остварују и
остала права из радног односа према овој Одлуци, а
у складу са Законом.
Члан 3.
Именована лица из члана 2. ове Одлуке
могу бити на сталном раду или свој рад обављати
као волонтери.
II НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПЛАТА

15. децембар 2006.
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Члан 4.
Именована лица из члана 2. ове Одлуке,
која су на сталном раду, за свој рад примају плату,
која се исплаћује по истеку месеца на који се
односи.
Лица из става 1. овог члана имају право на
годишњи одмор у складу са законом и колективним
уговором, односно у складу са актом који регулише
годишњи одмор запослених и постављених лица у
Општинској управи.
Плата се прима и за време коришћења
годишњег одмора и за дане државних празника за
које је законом прописано да се не ради.
Члан 5.
Плате именованих лица утврђују се на
основу:
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту:
основица),
2. коефицијента који се множи основицом (у даљем
тексту: коефицијент),
3. додатка на плату и
4. обавеза коју запослени плаћа по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање из
плате, у складу са законом.
Члан 6.
Основицу за обрачун и исплату плата
утврђује Општинско веће на предлог Председника
општине.
Члан 7.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име
накнаде за исхрану у току рада и регреса за
коришћење годишњег одмора.
Члан 8.
Коефицијенти за утврђивање
именованих лица износе:
1. Председник Привременог органа
2. Секретар Привременог органа
3. Чланови Привременог органа

плата
8,30
7,60
7,40

III ДОДАТАК НА ПЛАТУ
Члан 9.
Додатак на плату утврђује се и исплаћује у
складу са Законом.
Именовано лице има право на додатак на
плату по основу времена проведеног на раду за
сваку пуну годину рада остварену у радном односу
– 0,4%.
Именованим лицима у Привременом
органу припада додатак на плату, по радном часу у
следећим случајевима:
1. за рад на дан празника који је не радни дан –
110% од основице,
2. за рад ноћу, између 22,00 и 6,00 часова наредног
дана и за рад у сменама, ако такав рад није
вреднован при утврђивању основне плате – 26%
од основице,
3. за прековремени рад – 26% од основице и
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4. дневну накнаду за повећане трошкове рада и
боравка на терену (теренски додатак).
Ако су се истовремено стекли услови по
више основа утврђених у ставу 1. овог члана,
проценат увећане плате не може бити нижи од
збира процената по основу увећања.
IV
ПРИМАЊА

НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА

Члан 10.
Именовано лице има право на накнаду
плате за време плаћеног одсуства, одсуствовања са
рада због привремене спречености за рад, војне
вежбе и одазивања на позив државног органа у
висини просечне плате у претходна три месеца.
Члан 11.
Именовано лице има право на накнаду
плате за време одсуствовања са рада због
привремене спречености за рад од 30 дана и то:
- у висини 65% просечне плате у претходна
три месеца пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, с тим да не може
бити нижа од минималне зараде утврђене законом,
ако је спреченост за рад проузрокована болешћу
или повредом ван рада, ако законом није другачије
одређено;
- у висини 100% просечне плате у
претходна три месеца пре месеца у којем је
наступила привремена спреченост за рад, с тим да
не може бити нижа од минималне зараде утврђене
Законом, ако је спреченост за рад проузрокована
повредом на раду или професионалном болешћу,
ако законом није другачије одређено.
Члан 12.
Дневница за службени пут у земљи
припада именованом лицу када обавља послове ван
територије општине.
Члан 13.
Дневница за службени пут у земљи
обрачунава се од часа поласка на службени пут до
часа повратка са службеног пута.
Половина дневнице исплаћује се за време
од 8 до 12 часова, а цела дневница, за време од 12
до 24 часа проведених на службеном путу.
Члан 14.
Именованом лицу припада накнада за
исхрану на службеном путу (дневнице за службено
путовање у земљи), у висини од 5% просечне
месечне зараде по запосленом у привреди
Републике Србије, према последњем коначном
објављеном податку републичког органа надлежног
за послове статистике, на дан поласка на службено
путовање.
Трошкови ноћења признају се у висини
стварних
трошкова
преноћишта,
према
приложеном рачуну, изузев трошкова ноћења у
хотелу '' де лукс'' категорије.
Дневница за службени пут у иностранству
припада именованом лицу у складу са важећим
прописима.
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Члан 15.
Именовано лице има право на накнаду
трошкова погребних услуга у случају смрти члана
уже породице, а чланови уже породице имају право
на накнаду трошкова погребних услуга у случају
смрти именованог лица.
Износ накнаде из става 1. овог члана
утврђује се на основу последњег податка о
просечним трошковима погребних услуга јавног
предузећа чији је оснивач општина Зрењанин.
Члановима уже породице сматрају се
брачни друг и деца именованог лица.
Члан 16.
Именовано лице има право на накнаду
трошкова погребних услуга у случају смрти
родитеља у висини половине износа накнаде
утврђене у члану 16. став 2. ове Одлуке.
Члан 17.
Накнада за селидбене трошково припада
именованом лицу у висини стварних трошкова
превоза ствари које служе за потребе домаћинства а
исплаћује се по подношењу одговорајућих доказа о
трошковима пресељења.
Члан 18.
Накнада трошкова превоза за долазак на
посао и одлазак са посла припада лицу чије је
пребивалиште ван места у коме обавља посао у
висини цене превозне карте јавног саобраћаја.
За употребу сопственог моторног возила за
службене потребе, накнада трошкова припада у
висини 10% од цене литра погонског горива по
пређеном километру, у складу са важећим
прописима.
Члан 19.
Именовано лице које је на сталном раду у
Привременом органу има право и на друге накнаде
у складу са Законом и другим прописима.
Члан 20.
Именовано лице које свој рад обавља као
волонтер, а примања остварује по другом основу у
предузећу, односно установи у којој је запослено,
има право на накнаду плате за послове које обавља.
Накнада из става 1. овог члана износи 50%
од плате именованог лица које је на сталном раду.
V

НАКНАДЕ ЧЛАНОВА РАДНИХ

ТЕЛА
Члан 21.
Чланови радних тела Привременог органа,
изузев оних чланова који су истовремено и чланови
Привременог органа, по основу учешћа у раду
ових тела, имају право на накнаду у висини износа
дневнице на који се не плаћа порез према Закону о
порезу на доходак грађана.
Члан 22.
Чланови радних тела, изузев оних чланова
који су истовремено и чланови Привременог
органа, који због учешћа у њиховом раду долазе из
насељених места, имају право на накнаду трошкова

15. децембар 2006.

превоза у висини цене превозне односно аутобуске
карте са станичном услугом.
Члан 23.
Средства за плате, додатке, накнаде и
друга примања именованих лица у Привременом
органу и накнаде чланова радних тела Привременог
органа обезбеђују се Одлуком о буџету општине
Зрењанин.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Комисија за кадровска, административна
питања и радне односе Привременог органа доноси
решење о висини примања именованих лица и
чланова радних тела Привременог органа као и
решења о другим правима по основу рада у
Привременом
органу
и
радним
телима
Привременог органа.
Приговор на решење Комисије из става 1.
овог члана подноси се у року од 8 дана
Привременом органу.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин'', а примењиваће се до конституисања
Скупштине општине Зрењанин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-10/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 30. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 16 став 1. тачка
3. и члана 25. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о
јавним приходима и јавним расходима (''Службени
гласник РС'', број 76/1991, 18/1993, 22/1993,
37/1993, 67/1993, 45/1994, 42/1998, 54/1999,
22/2001, 33/2004 и 135/2004) члана 9. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 62/2006) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст), а у
вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Зрењанин и образовању Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени гласник
РС'', број 104/2006), Привремени орган општине
Зрењанин на седници одржаној 14.12.2006. године,
донео је

15. децембар 2006.
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ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се општинске
административне таксе (у даљем тексту: таксе) за
списе и радње у пословима које врши Општинска
управа.
Члан 2.
Таксама подложни списи и радње, као и
висина таксе утврђују се таксеном тарифом, која је
саставни део ове Одлуке.
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документ или писмено у више примерака, за други
и сваки следећи примерак плаћа се такса као за
препис, која не може бити већа од таксе за први
примерак.
За примерке исправа који се поводом
захтева или поднеска обвезника састављају,
односно издају за потребе органа, такса се не плаћа.
Члан 8.
Ако у поступку један или више обвезника
поднесу више захтева који имају исти правни
основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за
сваки појединачни захтев, ако тарифом није
друкчије одређено.
V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник)
јесте подносилац захтева, односно поднеска којим
се поступак покреће, односно врши радња
прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више
обвезника, њихова обавеза је солидарна, уколико
овом Одлуком није другачије прописано.
Ако записник замењује захтев, односно
поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа
такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Ако таксеном тарифом није другачије
прописано, таксена обавеза настаје:
1. за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве
дате на записник - када се записник састави;
2. за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку
подношења захтева за њихово издавање;
3. за управне и друге радње – у тренутку
подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 5.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене
обавезе у корист буџета општине Зрењанин, ако за
поједине случајеве није другачије прописано.
IV УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА
РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 6.
Ако је таксеном тарифом прописано да се
такса плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност назначена у предмету,
односно захтеву или поднеску којим се покреће
поступак.
Ако вредност предмета није назначена у
захтеву, односно поднеску или је назначена мања
вредност од стварне, вредност предмета из става 1.
овог члана утврдиће се решењем органа који води
поступак.
Члан 7.
Када се на захтев обвезника по поднетом
захтеву, односно поступку издаје решење, исправа,

Члан 9.
Таксе се плаћају у новцу.
Обвезник
је
дужан
да
одговарајући доказ да је таксу платио.

приложи

Члан 10.
У решењу или другој исправи за коју се
такса плаћа мора се означити да је такса плаћена,
износ који је плаћен и тарифни број по коме је
такса плаћена.
Члан 11.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу,
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно
таксиран захтев или поднесак, службено лице за
пријем захтева или поднеска затражиће од
обвезника да плати прописану таксу у року од
десет дана од дана подношења захтева или
поднеска и упозорити га на последице неплаћања
таксе, о чему се на поднетом захтеву односно
поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран
захтев или поднесак, односно други спис стигне
поштом, одговорно лице органа надлежног за
одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће
обвезника писменом опоменом да, у року од десет
дана од дана пријема опомене, плати прописану
таксу и таксу за опомену и упозориће га на
последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става
1 и 2 овог члана, сматра се да је захтев односно
поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из
става 1 и 2 овог члана наплата таксе и опомене из
става 2. овог члана врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре
саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 12.
Наплата таксе на поднеске или друге списе
који нетаксирани или недовољно таксирани стигну
поштом из иностранства врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре
саопштења обвезнику да је радња извршена.
VI ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 13.
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Ослобађају се плаћања таксе:
1. институције Републике Србије;
2. органи и организације Републике,
Аутономне покрајине и локалне самоуправе;
3. организације
обавезног
социјалног
осигурања;
4. установе основане од стране Републике,
Аутономне покрајине и локалне самоуправе;
5. Црвени крст Србије;
6. дипломатско – конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

плаћена одговарајућа такса ако је за те сврхе
прописана обавеза плаћања таксе.

Члан 14.
Ако је поступак покренут на захтев више
обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који
није ослобођен плаћања таксе.

Члан 19.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није посебно прописано
овом одлуком, сходно се примењују прописи
којима се уређује порески поступак и пореска
администрација.

Члан 15.
У решењу, исправи, документу или
писмену, које се издаје без плаћања таксе, мора се
означити сврха издавања и основ ослобођења од
плаћања таксе.
Члан 16.
Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде
по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај
више или погрешно плаћених јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
4. пријаве за упис у матичне књиге;
5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање
јавних прихода, списе и радње у поступку за
утврђивање елемената за смањење катастарског
прихода због елементарних непогода, биљних
болести, штеточина и других ванредних догађаја,
као и списе и радње за остваривање законом
прописаних пореских подстицаја и ослобођења код
плаћања јавних прихода;
6. списе и радње за остваривање права из
социјалног осигурања, друштвене бриге о деци,
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата;
7. списе и радње у вези са школовањем
ученика и студената, стручним усавршавањем,
односно преквалификацијом;
8. списе и радње у поступку за
сахрањивање;
9. поднеске
упућене
органима
за
представке и притужбе;
10. списе и радње у поступку за заснивање
радног односа и остваривање права по том основу;
11. списе и радње за које је ослобођење од
плаћања таксе уређено међународним уговором.
Члан 17.
У исправи која се издаје без плаћања таксе
мора се означити у ком се циљу издаје и на основу
ког прописа се такса не плаћа.
Исправа из става 1. овог члана може се
употребити у друге сврхе само пошто за њу буде

Члан 18.
Страни
држављанин
под
условом
реципроцитета има иста права и обавезе по овој
одлуци као и држављанин Републике Србије.
VII ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
За списе и радње у управним стварима и за
друге списе и радње органа за таксене обавезе које
су настале, а нису плаћење до дана ступања на
снагу ове Одлуке, такса се плаћа у складу са
прописима који су били на снази у време настанка
таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.
Члан 21.
Општинска административна такса се не
плаћа за списе и радње из надлежности органа за
које је законом, којим се уређују републичке
административне таксе, прописано плаћање
републичких административних такси.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о општинским административним
таксама (‘’Службени лист општине Зрењанин’’,
број 8/2003, 13/2003 и 1/2006).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин'' а примењиваће се од 01.01.2007.године.
ТАКСЕНА ТАРИФА
I ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и друге
поднеске, ако овом Одлуком није другачије
прописано
10,00
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном
броју не плаћа се за накнадне поднеске којима
обвезник захтева брже поступање по раније
поднетом захтеву односно поднеску.
II РЕШЕЊА

15. децембар 2006.
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Тарифни број 2.
1. За сва решења која доноси Општинска
управа ако овом Одлуком није другачије прописано
100,00
2. За жалбе против решења које доноси
Општинска управа, ако овом Одлуком није
другачије прописано
100,00
3. За опомену којом се обвезник позива да
плати прописану таксу
100,00
НАПОМЕНА:
1. Ако се доноси решење по захтеву више
лица - обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју обвезника таксе, којима
се решење уручује.
2. Ако се у истој управној ствари подноси
једна жалба против више решења од стране више
лица - обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју решења која се
оспоравају жалбом.
III УВЕРЕЊА
Тарифни број 3.
1. За уверења која нису предвиђена овом
Одлуком
50,00
IV ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ПИСАРНИЦЕ

Страна 237

условима или изводом из урбанистичког плана
800,00
3. За захтев за вештачење ради процене да
ли је објекат у зони друге намене склон паду
2.000,00
4. За захтев за вештачење ради процене да ли
се бесправно изграђени објекат може легализовати
1.500,00
5. За захтев за одређивање закупаца станова
500,00
6. За захтев за исељење бесправно усељених
лица
500,00
7. За захтев за контролу загрејаности
станова
150,00
VII ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ
ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ, ФИНАНСИЈА И
РАЧУНОВОДСТВА
Тарифни број 7.
1. За захтев за регистрацију предузетника,
захтев за сваку другу промену у регистру и захтев
за извод из регистра
120,00
2. За решења о продужењу радног времена
угоститељских објеката
2.000,00
3. За излазак Комисије за категоризацију
соба за изнајмљивање кућа и станова за одмор
300,00
VIII ЗА УСЛУЖНЕ РАДЊЕ

Тарифни број 4.
1.За захтев за разгледање, преписивање
односно фотокопирање предмета из архиве
200,00
V ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ЛИЧНОГ СТАЊА ГРАЂАНА
Тарифни број 5.
1. За излазак службеног лица у поступку
закључења брака ван службених просторија
10.000,00
2. За закључење брака радним даном после
завршетка радног времена
1.000,00
НАПОМЕНА:
1.Таксе из тачке 1. овог тарифног броја
ослобађају се инвалиди, непокретна и тешко
болесна лица

Тарифни број 8.
1. Штампање:
- Колор страница А4 (обичан папир)
Специјални папири:
- KolotechА4 (90г) +
- Kolotech А4 (100 г) +
- Kolotech А4 (200г) за визит карте +
- Црно-бела страница на ласерском
принтеру (текст)
- Штампање на паус-папиру+

Тарифни број 6.
1. За захтев за потврду елабората етажне
деобе
800,00
2. За захтев за потврду усклађености
идејног пројекта са актом о урбанистичким

7,00
8,00
10,00
15,00
10,00

Тарифни број 9.
1. Мултимедијалне презентације:
- Услуге изнајмљивања видео бим-пројектора
80,00 дин/мин.
- Услуге изнајмљивања видео бим-платна
50,00 дин/мин.
1.

VI ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ
УРБАНИЗМА, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

50,00

Тарифни број 10.
Фотокопирање образаца формата:

А3
- Једнострано
- Двострано
А4
- Једнострано

од 1-10
од 11-100
од 1-10
од 11-100

4,50
4,00
8,00
6,00

од 1-10
од 11-100

3,00
2,50
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5,00
3,50

Тарифни број 11.
1. Умножавање и извлачење на офсет машини:
- од 100-200
1,50
( плус цена матрице)
- за сваку страну текста снима се посебна матрица,
а мења се на сваких 3000 примерака
- код умножавања преко 3000 примерака обрачунавају се трошкови боје
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-11/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
192
На основу члана 129. став 1. тачка 2.
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник
РС'', број 135/04) и члана 43. став 3. Закона о
заштити животне средине (''Сл.гласник РС'' број
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95) и на основу
члана 22. Статута Општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'' број 16/05-пречишћен
текст) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
14.12.2006. године, донело је
ОДЛУКУ
O ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ''
Члан 1
Oпштински парк у Зрењанину ставља се
под заштиту као споменик природе под именом
''Жупанијски парк у Зрењанину'' и утврђује се
значајно природно добро, односно природно добро
III категорије ( у даљем тексту : Споменик природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'').
Члан 2.
Споменик природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' ставља се под заштиту ради очувања
аутентичности стилски обликованог простора,
богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских
елемената. Пројектован је у мешовитом стилу
насталом комбиновањем елемената француског
(класичног) и енглеског (пејзажног) стила и
типичан је за време у којем је настао.
Иако мали по површини, у њему се налазе
стара стабла великих димензија и високих
естетских одлика као што су: вредни стари
примерци тисе (Таxus Baccata L.), црног бора (Pinus
nigra Arn.), јаворолисног платана (Platanus acerifolia
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Wild.), ситнолисне липе (Tilia cordata Mill.),
пауловние (Paulovnia tomentosa Steud.), и других.
Члан 3.
Споменик природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' налази се на територији општине
Зрењанин, КО Зрењанин I, на делу кат.парц.бр.
4837/1. Укупна површина заштићеног природног
добра Споменика природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' износи 1 ха 13 ари, у државној својини.
Члан 4.
На
подручју
Споменика
природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'' установљава се
режим заштите другог степена.
Члан 5.
На
подручју
Споменика
''Жупанијски парк у Зрењанину''

природе

1. забрањано је:
1. мењати намену парковске површине,
2. предузимати радове који би могли угрозити
концепцију и стил парка, сађеног биљног фонда,
вртно-архитектонских елемената и представника
фауне (птице певачице и др.),
3. неплански сећи, уклањати и оштећивати
парковско биље (ломљење, кидање, вађење,
брање и уништавање биљака),
4. кретање, заустављање и паркирање моторних
возила унутар граница заштићеног добра,
5. извођење грађевинских и земљаних радова осим
предвиђених пројектом обнове Парка и
годишњим програмом уређења,
6. превођење ваздушних електро и телефонских
водова преко заштићеног простора,
7. бацање и депоновање смећа и свих других врста
отпадних материја,
8. паљење ватре на парковској површини.
2. Обезбеђује се:
1. Коришћење Парка за миран одмор посетилаца,
2. Коришћење Парка у едукативне сврхе,
3. Обављање научно-истраживачких, образовних,
информативно-пропагандних
и
других
активности које не угрожавају природно добро,
4. Обнова Парка и постојећих грађевинских
објеката у Парку у складу са пројектнотехничком документацијом,
5. Редовне и повремене мере одржавања Парка у
складу с правилима хортикултурног уређења као
што су: стално праћење стања биљног фонда
Парка и заштита биљака од болести и штеточина,
уклањање сувих грана, самониклог подраста
инвазивних врста и корова, праћење квалитета
земљишта и регулисање оптималног садржаја
минералних и органских материја у земљишту,
као и фолијарно прихрањивање биљака,
обликовање шимшира, садња сезонског цвећа,
сакупљање лишћа у јесен, кошење травњака,
заливање, одржавање стаза, санитарна сеча сувих
стабала, примена дрвне хирургије код вредних
старих стабала уколико буду оштећена
ветроломом, снеголомом или на други начин,
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санација и измена дотрајалих делова вртноархитектонских елемената и слично.
Члан 6.
Заштита и развој Споменика природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'' спроводи се према
Програму заштите и развоја (у даљем тексту :
Програм'').
Програм из става 1. овог члана садржи
нарочито: циљеве, приоритетне задатке и
активности на спровођењу режима заштите из
члана 5. ове Одлуке а нарочито задатке: у
очувањуприродних вредности заштићеног добра,
омогућавању обављања научно-истраживачких,
образовних, информативно-пропагандних и других
активности.
Програм из става 1. овог члана доноси се за
период од 5 година, а остварује годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се
реализују у текућој години, динамику њиховог
извршавања и висину потребних средтава.
На Програм, на који су предходно
прибављења мишљења органа надлежних за
послове шумарства и водопривреде, урбанизма,
науке, просвете и културе, сагласност даје орган
управе надлежан за заштиту животне средине –
Одељење за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе Општине Зрењанин.
Члан 7.
О Споменику природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' стара се Јавно Комунално Предузеће
''Чистоћа и зелинило'', (у даљем тексту:
''Старалац'').
Члан 8.
Старалац обавља послове заштите и
развоја Споменика природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' и обезбеђује: спровођење прописаних
режима заштите ради очувања и унапређивања
природног добра, културних, васпитно-образовних,
информативно-пропагандних и других активности,
омогућује
обављање
научно-истраживачких
активности, доноси средњорочни и годишњи
Програм заштите и развоја.
Старалац подноси извештај о остваривању
Програма из члана 6. ове одлуке до 15. децембра за
текућу годину Оделењу за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управе Зрењанин.
Члан 9.
Старалац у обављању послова заштите и
развоја Споменика природе ''Жупанијски парк у
Зрењанину'' обезбеђује обележавање природног
добра, унутрашњи ред и мир и чуварску службу у
скаладу са актом који доноси уз сагласност
Одељења за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштите животне средине
Општинске управе Зрењанин.
Актом из става 1. овог члана уређују се
правила за спровођење режима заштите и развоја, а
нарочито: начин и услови кретања и боравка
посетилаца, коришћење рекреативних и других

Страна 239

простора, постављање информативних и других
ознака, мере заштите приликом обављања научних
истраживања, услови за обављање дозвољених
делатности и посебне мере ограничења у
спровођењу режима заштите.
Правила одређена актом из става 1. овог
члана и друге неопходне информације за
спровођење режима заштите Старалац је дужан да
на погодан начин јавно огласи, тако да буду
доступна корисницима и посетиоцима.
Члан 10.
Средстава за заштиту и развој Споменика
природе ''Жупанијски парк у Зрењанину''
обезбеђују се из прихода остварених обављањем
делатности Стараоца, из средстава буџета Општине
и из других извора у складу са законом.
Члан 11.
Програм из члана 7. ове одлуке Старалац
ће донети у року од 6 месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке, а годишњи Програм у року од 90
дана од дана ступања на снагу Програма.
До доношења Прогрома Старалац може
послове заштите и развоја обављати према
привременом програму заштите и развоја који
доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 12.
Планови, Програми уређења простора,
шумске, ловне водопривредне , пољопривредне и
друге основе и програми који обухватају заштићено
подручје усагласиће се са Просторним планом
Републике Србије, Програмом и режимом заштите
утврђрних овом Одлуком.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
Број: 06-129-12/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
193
На основу члана 129. став 1. тачка 2.
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник
РС'', број 135/04) и члана 43. став 3. Закона о
заштити животне средине (''Сл.гласник РС'' број
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95) и на основу
члана 22. Статута Општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'' број 16/05-пречишћен
текст) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
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орган општине Зрењанин на седници одржаној
14.12.2006. године, донело је

ОДЛУКА
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ХРАСТ ЛУЖЊАK У ЗРЕЊАНИНУ''
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се под заштиту
стабло храста лужњака (Quercus robur L.) у
Зрењанину као споменик природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' и сврстава се у значајно, природно
добро III категорије ( у даљем тексту: Споменик
природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' ).
Члан 2.
Стабло храста лужњака ставља се под
заштиту ради очувања једног од ретко вредних
појединачних примерака ове врсте на подручју
средњег Баната. Оно је велике старости и
димензија, витално, високо декоративно, са
необично
формираном
крошњом
која
је
симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче развијена
у вршним него у доњим деловима.
Споменик природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' налази се на подручју општине
Зрењанин, КО Зрењанин I, на кат.парц. бр. 5689,
5683 и 5690 (на којој се налази стабло), на
дворишном делу куће у улици Чарнојевићева бр.33,
површине 200,96 m², које је у приватној својини.
Границу Споменика природе ''Храст
лужњак у Зрењанину'' чини пројекција крошња
храста на земљу чији је пречник 16,00м, при чему
је центар замишљеног круга његово дебло.
Члан 3.
Дендометријске карактеристикре Споменика
природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' су:
1. Висина стабла .............................. 21,00 м
2. Висина дебла до првих грана ...... 3,00 м
3. Обим дебла на прсној висини ...... 3,30 м
4. Пречник крошње .............................16,00 м
5. Старост се процењује на ................120 год.
Члан 4.
За Споменик природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' установљава се режим заштите III
степена и прописују услови и мере заштитекојима
се ЗАБРАЊУЈЕ:
- Сеча заштићеног стабла, ломљење грана,
кидање лишћа, оштећење коре илипредузимање
радова који би могли угрозити опстанак стабла;
- Извођење земљаних радова који би могли
да оштете подземни део биљке или угрозе њен
нормалан раст и развој;
- Извођење грађевинских радова;
- Превођење
ваздушних
електро
и
телефонских водова преко заштићеног простора;
- Бацање и депоновање смећа и свих
отпадака и других материја и предмета;
- Паљење ватре.
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ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ:
- редовно уклањање сувих грана, корова и
подраста
- стално праћење здравственог стања стабла
и предузимање мера заштите од болести и
штеточина,
- праћење
присуства
минералних
и
органских материја у земљишту и регулисање
њиховог оптималног садржаја,
- примена мера санације и конзервације као
и уређење околног простора под условима које
утврђује организација надлежна за послове заштите
природе,
- презентација добра и едукација у циљу
спознаје природних вредности Споменика природе
''Храст лужњак у Зрењанину''.
Члан 5.
Заштита и развој Споменика природе
''Храст лужњак у Зрењанину'' спроводи се према
програму заштите и развоја.
Програм из става 1. овог члана садржи
нарочито: циљеве, приоритне задатке и активности
на спровођењу режима заштите из члана 4. ове
одлуке.
Програм из става 1. овог члана доноси се за
период од пет година, а остварује годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се
реализују у текућој години, динамику њиховог
извршења и висину потребних средстава.
На програм, на који су предходно
прибављења мишљења органа надлежних за
послове шумарства и водопривреде, урбанизма,
науке, просвете и културе, сагласност даје
Одељење за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштитуживотне средине
Општинске управе Зрењанин.
Члан 6.
О Споменику природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' стара се ЈКП ''Чистоћа и зеленило'',
Зрењанин, (у даљем тексту: Старалац) који је
дужан да:заштићено стабло чува и одржава у
складу са прописаним мерама заштите, да у случају
насталих промена које заштићено стабло могу
уништити или оштетити његова битна својства,
одмах обавести Завод за заштиту природе Србије,
донесе програм заштите и уређења у року од шест
месеци од дана доношења ове одлуке и да обележи
заштићено стабло на законом прописан начин.
Члан 7.
Старалац у обављању послова заштите и
развоја обезбеђује: спровођење прописаних режима
заштите ради очувања и унапређивања природног
добра,
културних,
васпитно-образовних,
информативно-пропагандних и других активности,
омогућује обављање научно истраживачких
активности, доноси средњорочни и годишњи
програм заштите и развоја.
Старалац подноси извештај о остваривању
програма из члана 5. ове одлуке до 15. децембра за
текућу годину Одељењу за послове урбанизма,
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стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управе Зрењанин.
Члан 8.
Старалац у обављању послове заштите и
развоја Споменика природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' обезбеђује обележавање природног
добра, унутрашњи ред и чуварску службу у скаладу
са актом који доноси уз сагласност Одељења за
послове урбанизма, стамбене и комуналне послове
и заштиту животне средине Општинске управе
Зрењанин.
Актом из става 1. овог члана уређују се
правила за спровођење режима заштите и развоја, а
нарочито: начин и услови кретања и боравка
посетилаца, коришћење рекреативних и других
простора, постављање информативних и других
ознака, мере заштите приликом обављања научних
истраживања, услови за обављање дозвољених
делатности и посебне мере ограничења у
спровођењу режима заштите.
Правила одређена актом из става 1. овог
члана и друге неопходне информације за
спровођење режима заштите Старалац је дужан да
на погодан начин јавно огласи, тако да буду
доступна корисницима и посетиоцима.
Члан 9.
Средстава за заштиту и развој Споменика
природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' обезбеђују
се из прихода остварених обављањем делатности
Стараоца, из средстава буџета Општине и из
других извора у складу са законом.
Члан 10.
Програм из члана 7. ове одлуке Старалац
ће донети у року од 6 месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке, а годишњи Програм у року од 90
дана од дана ступања на снагу Програма.
До доношења Прогрома Старалац може
послове заштите и развоја обављати према
привременом програму заштите и развоја који
доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 11.
Планови, програми уређења простора,
шумске, ловне водопривредне , пољопривредне и
друге основе и програми који обухватају заштићено
подручје усагласиће се са Просторним планом
Републике Србије, Програмом и режимом заштите
утврђрних овом Одлуком.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-13/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
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На основу члана 129. став 1. тачка 2.
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник
РС'', број 135/04) и члана 43. став 3. Закона о
заштити животне средине (''Сл.гласник РС'' број
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95) и на основу
члана 22. Статута Општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'' број 16/05-пречишћен
текст) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
14.12.2006. године, донело је
ОДЛУКА
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ '
'БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ''
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се под заштиту
стабло белог дуда (Morus alba L.) у Белом Блату као
споменик природе под именом ''Бели дуд у Белом
Блату'' и сврстава се у значајно природно добро,
односно природно добро III категорије ( у даљем
тексту: Споменик природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' ).
Члан 2.
Стабло ''Белог дудау Белом Блату'' ставља
се под заштиту ради очувања вредног примерка ове
врсте, стогодишње старости и импозантних
дендрометријских карактеристика.
Споменик природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' налази се у насељу Бело Блато, у улици Иве
Лоле Рибара испред куће број 17 на подручју
општине Зрењанин, на деловима кат. парц. бр. 252
и 178 КО Бело Блато, површине 78,50m².
Границу Споменика природе ''Бели дуд у
Белом Блату'' чини пројекција крошње дуда на
земљу чији је пречник 10,00м, при чему је центар
замишљеног круга његово дебло.
Заштитну зону представља прстен у
ширини од 5,00м рачунајући од границе споменика
природе површине 235,50m².
Члан 3.
Дендометријске
карактеристикре
Споменика природе ''Бели дуд у Белом Блату'' су:
1. Висина стабла .............................. 9,00 м
2. Висина дебла до првих грана ...... 2,45 м
3. Обим дебла ................................... 475 cm
4. Пречник крошње .............................16,00 м
5. Старост се процењује на ................120 год.
Члан 4.
За Споменик природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' установљава се режим заштите III степена и
прописују услови и мере заштите којима се
ЗАБРАЊУЈЕ:
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- Сеча заштићеног стабла, ломљење грана,
кидање лишћа, оштећење коре илипредузимање
радова који би могли угрозити опстанак стабла;
- Извођење земљаних радова који би могли
да оштете подземни део биљке или угрозе њен
нормалан раст и развој;
- Извођење грађевинских радова;
- Превођење
ваздушних
електро
и
телефонских водова преко заштићеног простора;
- Бацање и депоновање смећа и свих
отпадака и других материја и предмета;
- Паљење ватре испод крошње и у
непосредној близини стабла.
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ:
редовно уклањање сувих грана, корова и
подраста
- стално праћење здравственог стања стабла
и предузимање мера заштите од болести и
штеточина,
присуства
минералних
и
- праћење
органских материја у земљишту и регулисање
њиховог оптималног садржаја,
- примена мера санације и конзервације као
и уређење околног простора под условима које
утврђује организација надлежна за послове заштите
природе,
- презентација добра и едукација у циљу
спознаје природних вредности Споменика природе
''Бели дуд у Белом Блату''.
Члан 5.
Заштита и развој Споменика природе ''Бели
дуд у Белом Блату'' спроводи се према програму
заштите и развоја.
Програм из става 1. овог члана садржи
нарочито: циљеве, приоритетне задатке и
активности на спровођењу режима заштите из
члана 4. ове одлуке.
Програм из става 1. овог члана доноси се за
период од пет година, а остварује годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се
реализују у текућој години, динамику њиховог
извршења и висину потребних средстава.
На програм, на који су предходно
прибављења мишљења органа надлежних за
послове шумарства и водопривреде, урбанизма,
науке, просвете и културе, сагласност даје
Одељење за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштитуживотне средине
Општинске управе Зрењанин.
Члан 6.
О Споменику природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' стара се ЈКП ''Чистоћа и зеленило'',
Зрењанин, (у даљем тексту: Старалац) који је
дужан да:заштићено стабло чува и одржава у
складу са прописаним мерама заштите, да у случају
насталих промена које заштићено стабло могу
уништити или оштетити његова битна својства,
одмах обавести Завод за заштиту природе Србије,
донесе програм заштите и уређења у року од шест
месеци од дана доношења ове одлуке и да обележи
заштићено стабло на законом прописан начин.

15. децембар 2006.

Члан 7.
Старалац у обављању послова заштите и
развоја обезбеђује: спровођење прописаних режима
заштите ради очувања и унапређивања природног
добра,
културних,
васпитно-образовних,
информативно-пропагандних и других активности,
омогућује обављање научно истраживачких
активности, доноси средњорочни и годишњи
програм заштите и развоја.
Старалац подноси извештај о остваривању
програма из члана 5. ове одлуке до 15. децембра за
текућу годину Одељењу за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управе Зрењанин.
Члан 8.
Старалац у обављању послове заштите и
развоја Споменика природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' обезбеђује обележавање природног добра,
унутрашњи ред и мир и чуварску службу у скаладу
са актом који доноси уз сагласност Одељења за
послове урбанизма, стамбене и комуналне послове
и заштиту животне средине Општинске управе
Зрењанин.
Актом из става 1. овог члана уређују се
правила за спровођење режима заштите и развоја, а
нарочито: начин и услови кретања и боравка
посетилаца, постављање информативних и других
ознака, мере заштите приликом обављања научних
истраживања, услови за обављање дозвољених
делатности и посебне мере ограничења у
спровођењу режима заштите.
Правила одређена актом из става 1. овог
члана и друге неопходне информације за
спровођење режима заштите Старалац је дужан да
на погодан начин јавно огласи, тако да буду
доступна корисницима и посетиоцима.
Члан 9.
Средстава за заштиту и развој Споменика
природе ''Бели дуд у Белом Блату'' обезбеђују се из
прихода остварених обављањем делатности
Стараоца, из средстава буџета Општине и из
других извора у складу са законом.
Члан 10.
Програм из члана 7. ове одлуке Старалац
ће донети у року од 6 месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке, а годишњи Програм у року од 90
дана од дана ступања на снагу Програма.
До доношења Прогрома Старалац може
послове заштите и развоја обављати према
привременом програму заштите и развоја који
доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 11.
Планови, програми уређења простора,
шумске, ловне водопривредне , пољопривредне и
друге основе и програми који обухватају заштићено
подручје усагласиће се са Просторним планом

15. децембар 2006.
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Републике Србије, Програмом и режимом заштите
утврђрних овом Одлуком.

У члану 41. став 3. у тачки 2. број ’’80’’
замењује се бројем ’’99’’.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

Члан 7.
Члан 52. мења се гласи: ’’Ако закуп
престане на основу члана 51. став 1. тачка 1-5.
закупац има право на повраћај уплаћеног износа
закупнине умањен за 20% на име трошкова
спровођења
поступка
давања
грађевинског
земљишта у закуп’’.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у ’’Службеном листу општине
Зрењанин’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-14/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 76. став 2. у члану 81. став
4. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 47/03) и члана 22.
Статута општине Зрењанин (’’Службени лист
општине Зрењанин’’ број 16/05 – пречишћен
текст), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
органа
општине
Зрењанин
Привременог
(’’Службени
гласниг
РС’’,
број
104/06),
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној дана 14.12.2006. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У одлуци о грађевинском земљишту
(’’Службени лист општине Зрењанин’’ број 10/03 и
8/05) у члану 14. став 2. тачка 7. се брише.
У истом члану став 3. се брише.
Члан 2.
У члану 16. став 1. тачка 4. се брише.
Члан 3.
У члану 25. став 1. тачка 7. се брише.
У истом члану став 2. се брише.
Члан 4.
У члану 26. став 1. тачка 5. се брише.
Члан 5.
У члану 29. став 1. мења се и гласи:
’’Поступак прикупљања понуда јавним огласом
сматра се успелим ако је приспела најмање једна
уредна понуда’’.
У истом члану став два се мења и гласи:
''Ако поступак прикупљања понуда јавним огласом
не успе, исти ће се поновити у року од тридесет
дана''.
Члан 6.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-15/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 3. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 и
42/98), члана 7. и 36. Закона о превозу друмском
саобраћају (''Службени гласник Републике Србије'',
број 46/95, 61/01 и 62/06) и на основу члана 22.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'' број 16/05 – пречишћен текст),
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласниг РС'', број 104/06), Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној дана
14.12.2006. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника на
територији општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин '' брoj 10/03, 13/03, 8/05, 9/05,
11/05 и 14/05) у члану 49. иза речи ''уговорен''
додају се речи: ''и доказ о уплати цене ванлинијског
превоза – вожње, утврђене уговором из става 1.
овог члана, за све време обављања превоза''.
Члан 2.
У члану 72. иза четврте алинеје додаје се
нова и гласи:
''-привремено одузме возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, до правоснажног окончања
прекршајног, односно поступка за привредне
преступе и изда потврду о одузимању возила''.
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Члан 3.
Иза члана 72. додаје се нов члан 72а који
гласи:
''Привремено одузето возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа чува се, до правоснажног
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе, о трошку власника, односно
лица од ког је привремено одузето.
Општина ће закључити уговор са
предузећем које управља јавним простором за
паркирање о чувању привремено одузетог возила.
Начин одузимања, чувања и поступања са
возилом из става 1. овог члана прописује надлежни
министар.''
Члан 4.
У члану 78. додаје се нови став који гласи:
''За привредни преступ из става 1. и
прекршај из става 2. овог члана обавезно се изриче
заштитна мера одузимања возила које је
употребљено за извршење привредног преступа,
односно прекршаја ''.
Члан 5.
Иза члана 78. додаје се нов члан 78а који
гласи:
''О извршењу заштитне мере одузимања
предмета из члана 72. став 1. алинеја 5. и члана 78.
став 3. ове Одлуке стараће се општински
комунални инспектор за послове саобраћаја ''.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у '' Службеном листу општине
Зрењанин ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-16/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 10/03) у
члану 13. речи: ''Извршни одбор Скупштине
општине Зрењанин (у даљем тексту: Извршни
одбор)'' замењују се речима: ''Председник
општине''.
Члан 2.
У члану 15. у ставу 1. речи: ''Извршни
одбор Скупштине општине Зрењанин'' замењују се
речима: ''Председник општине''.
Члан 3.
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У члану 22. у ставу 2. речи: '' Извршни
одбор '' замењују се речима: ''Председник
општине''.
Став 3. се брише.
Члан 4.
У члану 24. речи: '' Извршни одбор''
замењују се речима: '' Председник општине''.
Члан 5.
У члану 32. у ставу 2. речи: '' Извршни
одбор Скупштине општине Зрењанин'' замењују се
речима: '' Председнику општине ''.
Члан 6.
У члану 33. речи: '' Извршни одбор''
замењују се речима: '' Председник општине''.
Члан 7.
У члану 34. у ставу 1. речи: '' Извршни
одбор '' замењују се речима: ''Председник
општине''.
Став 2. брише се.
Члан 8.
У члану 35. став 2. се брише.
Члан 9.
У члану 36. речи: '' Извршни одбор ''
замењују се речју: ''Дирекција''.
Члан 10.
У члану 37. речи: '' Извршног одбора ''
замењују се речима: '' Председника општине ''.
Члан 11.
У члану 44. став 1. речи: '' Извршни одбор ''
замењују се речима: ''Председник општине ''.
У ставу 2. број ''34'' замењује се бројем
''38''.
Члан 12.
После члана 47. додају се нови чланови 47
а. и 47 б.
'' Члан 47 а.
Давање у закуп земљишта у насељеним
местима врши се у складу са одредбама ове
Одлуке.
Одлуку о расписивању поступка јавног
надметања, односно прикупљања понуда јавним
огласом доноси Савет месне заједнице.
Поступак јавног надметања односно
прикупљања понуда јавним огласом спроводи
Комисија за спровођење поступка јавног
надметања, коју својом одлуком одређује Савет
месне заједнице.
'' Члан 47 б.
По завршетку поступка јавног надметања,
односно прикупљања понуда јавним огласом,
Комисија доставља свој Извештај о току
спроведеног поступка органу управе надлежном за
имовинско-правне послове који сачињавају предлог
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акта о давању земљишта у закуп најповољнијем
учеснику.
Акт о давању земљишта у закуп
најповољнијем учеснику у поступку јавног
надметања, односно прикупљања понуда јавним
огласом доноси Председник општине.
Члан 13.
У члану 48. у ставу 2., 3. и 4. речи: ''
тржишне вредности '' замењују се речима: ''
процењене вредности земљишта формиране на бази
трошкова припремања и опремања тог земљишта ''.
Став 5. се брише.
Члан 14.
Члан 49. мења се и гласи:
'' лице коме је у складу са Законом и овом
Одлуком дато у закуп грађевинско земљиште
дужно је да плати закупнину у роковима утврђеним
Одлуком о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта''.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-8/05-I-04-01
Дана: 31.05.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и члана
45. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и члана 22. Статута
општине Зрењанин ( ''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 16/05- пречишћен текст) а у вези
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Зрењанин и образовању Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени гласник
РС'' бр. 104/06) Привремени орган општине
Зрењанин на седници одржаној 14.12.2006. године
донео је
О ДЛУ КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈЕЗЕРО II'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради плана
детаљне регулације ''Језеро II'' у Зрењанину
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 3/05) иза
члана 8 додаје се нови члан 9 који гласи:
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''Одлуком Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине општинске управе Зрењанин, у вези
стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације ''Језеро II'' у Зрењанину на животну
средину бр. 501-38 /06-IV-05-01 од 08.12.2006.
године одлучено је да се не израђује стратешка
процена утицаја на животну средину.''
Члан 2.
Чланови 9 и 10 постају чланови 10 и 11.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-17/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење за
послове урбанизам, стамбене и комуналне послове
и заштиту животне средине, Општинске управе
Зрењанин, дана 08.12.2006. године, доноси
ОДЛУКУ
У ВЕЗИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЈЕЗЕРО II'' У ЗРЕЊАНИНУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације ''Језеро II'' у
Зрењанину не приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
За План детаљне регулације ''Језеро II'' у
Зрењанину (у даљем тексту: План) не приступа се
изради стратешке процене утицаја на животну
средину из разлога што је простор који се уређује
Планом намењен за садржаје везане за водене
површине – језеро, плаже, дечија игралишта, јавно
зеленило, спорт и рекреацију и једним дело за
услужно – комерцијалне објекте, тако да се не
планира изградња објеката који би негативно
утицали на стање животне средине.
План решава квалитетну организацију
простора у приобаљу језера, његово рационално
коришћење уз обезбеђење заштите животне
средине.
Члан 3.
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Програм за израду Плана, у делу који се
односи на заштиту животне средине, је урађен у
складу са Законом о заштити животне средине,
условима добијеним од Покрајинског секретаријата
за заштиту животне средине и одрживи развој број:
119-501-00839/2004 од 16.06.2004. године.
План ће бити урађен у складу са условима
добијеним од ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад број:
02-617/5 од 01.12.2005.године.
Програм за израду Плана садржи природне
карактеристике подручја, локацију обухвата плана
са географским положајем, стањем животне
средине, концепт плана са предложеним решењем и
заштитом животне средине.
Програм решава квалитетну организацију
простора у оквиру постојећег језерског система
Бегејска петља, његово рационално коришћење уз
обезбеђење заштите земљишта, воде и ваздуха.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације ''Језеро II'' у
Зрењанину.
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.

15. децембар 2006.

- Извештај обухвата трећу годину рада
овог органа, од 1.новембра 2005. године до
31.октобра 2006. године;
- У периоду од 1. новембра 2005. године
до 31. октобра 2006. године, омбудсман је обавио
разговоре са 302 грађана и грађанки општине
Зрењанин. Грађани су се омбудсману обраћали и
писменим представкама;
- Представке су се углавном односиле на
рад органа управе;
- 1 представка се односила на рад
Историјског архива у Зрењанину и по 2 на рад
судова у Зрењанину и на рад Геодетске управе у
Зрењанину;
- Одлука о покретању истраге донета је у 12
случајева. У 1 случају предмет је окончан у
првостепеном поступку а у 9 је дата препорука за
поступање ;
- Остварена је добра сарадња са невладиним
организацијама и
- Дата је оцена о стању људских права и
правној сигурности у општини Зрењанин.
На основу датог Извештаја и изведених
констатација,
Привремени
орган
општине
Зрењанин је донео
ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 501-38/06-IV-05-01
Дана: 08.12.2006.године
Зрењанин
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Никола Халас, с.р.
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На основу члана 22. и члана 97. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 16/2005 – пречишћен текст), члана
30. Одлуке о омбудсману (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 10/2003), члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 15/2006) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', број 104/2006)
Привремени орган општине Зрењанин, на седници
одржаној 14.12.2006. године, разматрао је Извештај
о активностима, стању људских права и правној
сигурности који је поднео омбудсман за територију
општине Зрењанин и констатовао:

1.
ПРИХВАТА
СЕ
Извештај
о
активностима, стању људских права и правној
сигурности Омбудсмана за територију општине
Зрењанин у 2006. години.
2. Овај Извештај објавити у ''Службеном
листу општине Зрењанин'' и у средствима јавног
информисања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-28/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Зрењанин
Омбудсман општине Зрењанин
Зрењанин, новембра 2006. године
Трећи годишњи извештај
2005.-2006.
Увод
На почетку овог трећег годишњег
извештаја који омбудсман општине Зрењанин
подноси скупштини која га је установила и
Одлуком о омбудсману утврдила његов положај,
место и улогу, указао бих на околности које су у
протеклој години утицале на рад ове институције.
То су пре свега специфичне околности
мучне транзиције кроз коју као друштво пролазимо
и чије ефекте, и као друштво и као јединке осећамо:
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- на нивоу процеса обнове привредних
токова и поступка приватизације који су изазвали и
последице које смо очекивали и предвиђали нужно
улазећи у обнову и који се огледају у сиромашењу
грађана и грађанки, незапослености и проблемима
у породици, као последици прва два догађања;
- на нивоу раскида са правним поретком
који је заснован на принципима друштвене својине,
планске привреде, водеће улоге једне партије и
система јединства власти и настојања и жеље да
правни
систем
другачије
организујемо,
модернизујемо и усагласимо са европским
стандардима.
Социјална права су основ на коме се граде
и примењују сва друга права. Могућности локалног
омбудсмана и локалне самоуправе на овом плану
су одређене законом и овај не даје увек ни локалној
самоуправи ни локалном омбудсману потребна
овлашћења за поступање.
Извештај који је пред вама обухвата трећу
годину рада ове институције, период од 01.
новембра 2005. до 31. октобра ове године. Сачињен
је у три главна дела. Први део садржи податке о
активностима омбудсмана, други део говори о
стању људских права, док трећи део даје оцену
правне сигурности у општини.
Први део - Активности омбудсмана
Број и структура представки
Канцеларији омбудсмана се у периоду од
01. новембра 2005. године до краја октобра ове
године обратило укупно 302 грађанина и грађанки.
Разлози за обраћање су слични онима из ранијих
година.
Најчешће су се грађани и грађанке
обраћали због остваривања права на рад код
приватних послодаваца, али и у предузећима која
су приватизована или у којима је поступак
приватизације у току. Неки послодавци нерадо
закључују уговоре о раду, плате исплаћују «на
руке» и не измирују законске обавезе уплатом
прописаних доприноса за пензијско, инвалидско,
социјално и здравствено осигурање својих радника.
Један број радника и радница се жалио на
тешкоће које има у наплати своји потраживања
према предузећима са којима је још увек у радном
односу, или је уговор о раду раскинут. Њихова
потраживања су утврђена правоснажним и
извршним пресудама, али се поступак извршења,
по њиховом мишљењу, споро спроводи.
Радници предузећа у којима је покренут
поступак стечаја су се такође обраћали омбудсману
тражећи помоћ и савет како да у тој, за њих
непознатој ситуацији, своја права остваре и
заштите.
Остваривање права на пензију је такође
био чест разлог за обраћање омбудсману: неуплата
доприноса од стране приватних послодаваца или
фирми које су у стечају или су ликвидиране,
проблеми у повезивању стажа осигурања или
достављање података из Хрватске и Федерације БХ
су најчешће истицани.
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Проблеми настали у породичним односима
су такође били разлог за обраћање омбудсману.
Најчешће су се за помоћ обраћали млади људи чији
је брак разведен или је поступак за развод у току те
су постављали питања о старању о деци или о
подели тековине. Међутим, у неколико наврата
омбудсману су се обраћали и старији људи због
проблема које имају са пунолетном децом или
брачним другом.
И ове године су се грађани жалили на
високе рачуне за утрошену електричну енергију и
гас и тешкоће које имају због обавезе да плаћају
претплату РТС-у и повећања цене кабловске
телевизије.
Грађани су се обраћали и због стамбених
проблема, нерешеног стамбеног питања или
проблема око откупа стана.
У нади да ће им омбудсман помоћи у
решавању проблема незапослености и школовања
омбудсману су се најчешће обраћали родитељи
који су тражили помоћ око запошљавања или
школовања деце или старији радници, по правилу
жене које су остале без посла.
И даље је присутан проблем везан за
рушење дотрајалих, старих и објеката склоних паду
који су у државној (друштвеној) својини.
Заштита животне средине, проблеми са
буком и држањем домаћих животиња у граду су
,такође, били разлог за обраћање.
И одржавање заједничког простора у
стамбеним зградама у којима су станови откупљени
био је разлог за обраћање омбудсману.
Грађани су се обраћали омбудсману
тражећи помоћ због решавања проблема са
водоводом и канализацијом, самодоприносом,
легализацијом бесправно подигнутих објеката,
бесправне изградње, асфалтирања улица и стаза.
Приметно је да се у овом делу извештаја
који приказује разлоге због којих су се грађани и
грађанке у овом периоду обраћали омбудсману
нису поменути, као ранијих година, они који су
тражили правне савете. Разлог томе лежи у
чињеници да је од 01. априла ове године почела са
радом Служба бесплатне правне помоћи, о чему ће
још бити речи у овом извештају.
Било је и притужби на рад других
државних органа: на рад СУП-а, Општинског суда,
Пореске полиције и Органа за прекршаје.
У неколико случајева након разговора које
је обавио, омбудсман је дискретно затражио
ангажовање стручних служби Центра за социјални
рад.
Грађани и грађанке су се обраћали
омбудсману и писменим представкама.
Представке су се углавном односиле на рад
органа управе. Једна представка се односила на
рад Историјског архива у Зрењанину и по две на
рад судова у Зрењанину и на рад Геодетске управе
у Зрењанину (ове су представке поднете у току маја
и јуна месеца ове године када је велики број
бивших власника или њихових наследника и
правних следбеника прикупљао документацију
ради пријављивања имовине по Закону о
пријављивању и евидентирању одузете имовине).
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По 12 представки грађана и грађанки наше
општине донета је одлука о покретању истраге и
затражено од надлежног органа да се о представци
изјасни.
Све су се представке односиле на рад
Одељења за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине.
У једном случаја представка се односила
на прекорачење рока за одговор по захтеву странке
и тај предмет је окончан у првостепеном поступку
одмах након што је омбудсман затражио од органа
да се изјасни о наводима странке.
Поступак по две представке које су се
односиле на рад кафића и буку у ноћним сатима је
у току. Договорено је да, до доношења нових
прописа, инспекцијски органи стално контролишу
рад кафића и ниво буке у њима, подносе
прекршајне пријаве и користе овлашћења која
тренутно имају. Инспекцијски органи су поступили
по договору.
Поступак за рушење осам бесправно
подигнутих зграда или делова зграда мирује због
тога што су власници тих објеката благовремено
поднели захтеве за легализацију.
И ове године присутан је проблем грађана
који су од одељења за послове урбанизма, стамбене
и комуналне послове тражили да се сруше стари и
дотрајали објекти у друштвеној (државној) својини.
На захтев омбудсмана инспекцијски органи су
утврдили основаност ових захтева, али и
недостатак средстава за рушење. У сарадњи са
инспекцијским органима сачињен је списак
оваквих објеката те је омбудсман препоручио да се
средства за ове намене што пре обезбеде.
Сарадња
омбудсмана
и
начелника
општинске управе и свих одељења и служби је
коректна.
Таква добра сарадња остварена је и са
СУП-ом, Општинским судом и ОДТ. На захтев
омбудсмана пружани су благовремено сви
потребни подаци и сви договори су испоштовани.
И у идућој години односи између омбудсмана и
органа управе ће се заснивати на сарадњи и
посредовању у мирном решавњу спорова.
На крају овог одељка се може рећи да је
трансформација сектора државне управе у току и да
се рад управе стално побољшава. Томе је
допринело и прихватање Етичког кодекса
понашања функционера локалне самоуправе од
стране наше Скупштине, фебруара ове године. Овај
Кодекс представља акт самообавезивања и самим
тим одговорност и свест локалних функционера за
вршење функција које су им грађани поверили.
Прихватањем Кодекса афирмисана је одговорност
органа управе као сервиса грађана.
Организовање и учешће у раду саветовања о
остваривању и поштовању људсих права
Према одредби из члана 10. Одлуке о
омбудсману он, поред осталог ради и на
организовању саветовања или учествује на
саветовањима о остваривању и поштовању
људских права.
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У периоду од новембра прошле до краја
октобра ове године омбудсман је учествовао на
неколио саветовања о остваривању људских права.
Тако је од 21. до 23. децембра прошле
године учествовао на семинару који је на Палићу
организовао Програм за реформу локалне
самоуправе (SLGRP). Тема семинара је била
«Локални омбудсмани у Србији – искуства, изазови
и перспективе». У раду су учествовали
представници
Канцеларије
покрајинског
омбудсмана, локални омбудсмани из целе Србије,
представници Народне канцеларије и Сталне
конференције градова и општина Србије.
У оквиру пројекта «Подршка јачању
грађанског учешћа на локалном нивоу» у
организацији СКГО у Београду је 06. марта ове
године одржана Прва национална конференција «За
активнијег грађанина». На конференцији су, поред
омбудсмана присуствовали и представници из
Бугарске и бројних невладиних организација.
Аутономни женски центар је у сарадњи са
Друштвом судија Србије организовао у Зрењанину
24. и 25. маја ове године семинар о насиљу у
породици и успостављању механизама за праћење
и интервенције у случајевима насиља у породици.
Семинару су присуствовали и представници
зрењанинских судова, полиције, тужилаштва,
органа за прекршаје, Центра за социјални рад и
невладиних организација.
Народна
канцеларија
и
фондација
«Friedrich Ebert Stiftung« су у Зрењанину
организовали трибину «Заштитник људских права
у локалној средини, покрајини и Србији» 17. јуна
ове године. Посебно се разговарало о улози
омбудсмана у заштити људских права особа са
инвалидитетом.
У организацији Програма за локалну
самоуправу, Мисије ОЕБС-а у Србији и USAID у
Новом Саду је од 26. до 28. јула ове године одржан
семинар «Локални омбудсмани у Србији – јачање
капацитета и повезивање за демократске промене».
Теме су биле повезивање институција омбудсмана,
однос локалних омбудсмана и других институција
локалне самоуправе (савета за праћење етичког
кодекса и савета за међунационалне односе),
области деловања локалних омбудсмана и
упознавање са вештинама непходним за ефикасан
рад омбудсмана.
Програм подршке општинама (MSP) је
организова од 18. до19. септембра радионице о
локалним омбудсманима. У раду ових радионица
учествовали су и омбудсмани из Босне и
Херцеговине, Републике Српске, представници
Канцеларије покрајинског омбудсмана, као и
представници општина Краљево, Ужице, Пожега и
Чајетина.
Организација за лезбејска људска права у
сарадњи са Шведским хелсиншким одбором за
људска права организовала је у Београду 20.
октобра семинар за омбудсмане на тему «Људска
права и дискриминација».
И најзад, 23. октобра Европски покрет у
сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правним
форумом оганизовао је први у низу планираних
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семинара који се баве обуком омбудсмана. Тема
овог семинара су били односи са јавношћу.
На крају овог одељка ваља рећи да без ове
врсте активности постоји озбиљан ризик да се
установа омбудсмана изолује у односу на укупне
друштвене потребе или на стандарде који се
примењују у другим срединама. Поред тога,
методологија рада омбудсмана значајно се
побољшава, а капацитет ове институције појачава
преко ове врсте активности.
Организовање и учешће у кампањама за
информисање јавности о питањима значајним за
остваривање и поштовање људских права и
образовање о људским правима
У овом делу ваља поменути само учешће у
раду Ђачког парламента Економске школе, учешће
на округлом столу у Зрењанину о родној
равноправности и на округлом столу о положају
лица са инвалидитетом.
Сарадња са другим омбудсманима у земљи и
иностранству
О сарадњи омбудсмана општине Зрењанин
са другим омбудсманима биће речи и у другим
деловима овог извештаја.
У овом делу потребно је поменути посету
норвешком Омбудсману у децембру месецу
прошле године. Посета је остварена на позив
норвешког Омбудсмана и Нансен Академије. У
посети су били покрајински омбудсман, његови
заменици за права детета, равноправност полова и
један заменик који се између осталог бави и
правима лица која су лишена слободе и локални
омбудсман из Шапца. Прва два дана боравка су
искоришћена за упознавање са деловањем локалне
самоуправе у Лилехамеру, а затим је у Ослу дошло
до сусрета са норвешким Омбудсманом и његовим
заменицима који се баве правима затвореника.
Вођени су разговори са специјалним Омбудсманом
за родну равноправност и Омбудсманом за децу.
Организована је и посета Центру за борбу против
дискриминације и Министарству иностраних
послова Норвешке. Договорено је да се приступи
изради пројекта чије би финансирање преузела
норвешка Влада у сарадњи са Нансен Академијом.
Резултат овог рада је већ видљив. Пројекат
за обуку медијатора у четири области: вршњачка
медијација, медијације у области насиља у
породици, медијација између грађана и органа
управе и медијација у решавању сукоба на
националној основи је већ започео и у све четири
области су одржани семинари којима је обухваћено
близу стотину људи. Пројектом је предвиђено да
обука медијатора траје осам радних дана и рад на
обуци прве групе полазника ће бити окончан у
марту идуће године.
Пројекат
у
чијој
реализацији
су
учествовали Центар за регионализам, Скупштина
АП Војводине, Фонд за отворео друштво, Центар за
развој цивилног друштва и општине Сомбор, Сента
и Зрењанин «Локалне политике у мултиетничким
заједницама – стање и перспективе», конкретизован
је у једном свом делу и «Препорукама за изградњу
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институције и рад омбудсмана (грађанског
браниоца)
у
мултиетничким
локалним
заједницама».
У
изради
ових
препорука
учествовали су покрајински омбудсман и локални
омбудсмани из Бачке Тополе, Сомбора и
Зрењанина. Ове препоруке имају за циљ
да
помогну локалним заједницама у оснивању
институције омбудсмана и назначе специфичан
делокруг и карактеристике рада омбудсмана у
мултиетничким локалним заједницама.
Протокола
о
сарадњи
Спровођење
војвођанских локалних омбудсмана и покрајинског
омбудсмана тече без каквих сметњи и застоја:
састанци на којима се расправља о искуствима и на
којима се полако гради и уједначава пракса
омбудсмана су периодични и редовни.
Почетком ове године у Новом Саду је
потписан и Протокол о сарадњи локалних
омбудсмана у Србији. Поред омбудсмана из Шапца
и Раковице са којима је већ постојала добра и
стална сарадња, овај Протокол о сардњи су
пописале и колеге из Гроцке, Крагујевца,
Владичиног Хана и Суботице.
Сарадња са невладиним организацијама
И у овом извештају се мора поновити
оцену да је сарадња са невладиним организацијама
добра.
Овде посебно ваља имати у виду да се
омбудсману обраћа много грађана са социјалним
проблемима и да је потребно појачати сарадњу са
НВО које се баве пружањем помоћи појединим
врстама таквих особа. Зато постоји потреба за
посебном
отвореношћу
омбудсмана
ка
организацијама и неформалним иницијативама које
се баве социјалним правима и правима припадника
рањивих група (особе са инвалидитетом, деца,
жртве насиља у породици). Из овог извештаја се
може закључити да нема много проблема на плану
остваривања националних и верских права,
слободно се може закључити да на том плану треба
деловати у смислу превенције, а на плану заштите
припадника других рањивих група на плану
примене. На плану едукације, свуда.
Средства за рад
Средства за рад обезбеђена су у складу са
Одлуком о омбудсману.
Други део – Стање људских права
Права националних мањина
Извори права
Други годишњи извештај омбудсмана
садржи детаљнији преглед аката којим је уређен
положај националних мањина. Тај преглед, иако
непотпун, обухватио је најважније изворе – од
Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна
Гора, преко Повеље о људским и мањинским
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правима и грађанским слободама, Устава
Републике Србије до Закона о заштити права и
слобода националних мањина. Прошлогодишњи
извештај садржи и најзначајнија решења дата у
Оквирној конвенцији за заштиту националних
мањина (Сл. лист СРЈ – међународни уговори, број
6/98).
У току 2006. године догодиле су се, као што је
познато, значајне промене које су се одразиле и на
нормативно уређивање односа у области права
националних мањина.
Најпре су се у мају месецу ове године грађани
и грађанке Црне Горе на референдуму изјаснили о
стварању независне државе. Акт којим је
проглашена независност Црне Горе донет је крајем
маја ове године, а Народна скупштина Републике
Србије, на седници Другог ванредног заседања у
2006. години, одржаној 05. јуна донела је Одлуку о
обавезама државних органа Републике Србије у
остваривању надлежности Републике Србије као
следбеника Државне заједнице Србија и Црна Гора
(Сл. гласник РС бр.48/2006).
Други догађај који је значајно утицао на
правни положај припадника националних мањина
је доношење новог Устава Републике Србије (Сл.
гласник РС број 98/2006).
Устав у одредби из члана 18. прописује да се
људска и мањинска права зајемчена Уставом
непосредно примењују. Уставом се јемче, и као
таква, непосредно се примењују људска и
мањинска права зајемчена општеприхваћеним
правилима међународног права, потврђеним
међународним уговорима и законима. Законом се
може прописати начин остваривања ових права
само ако је то Уставом изричито предвиђено или
ако је неопходно за остваривање појединих права
због њихове природе, при чему закон ни у ком
случају не сме да утиче на суштину зајемченог
права. Одредбе о људским и мањинским правима
тумаче се у корист унапређења вредности
сагласно
важећим
демократског
друштва,
међународним стандардима људских и мањинских
права, као и пракси међународних институција које
надзиру њихово спровођење.
Према одредби из члана 20 људска и мањинска
права зајемчена Уставом могу законом бити
ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе
ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном
да се уставна сврха ограничења задовољи у
демократском друштву и без задирања у суштину
зајемченог права. И оно што је посебно важно:
одредба из става 2 овог члана прописује да се
достигнути ниво људских и мањинских права не
може смањивати.
Значајна је и одредба из члана 21. Устава којом
се прописује забрана дискриминације: сви су пред
Уставом и законом једнаки и свако има право на
једнаку законску заштиту, без дискриминације. У
ставу 3 овог члана се изричито забрањује свака
дискриминација, непосредна или посредна, по било
ком основу, па и по основу националне
припадности.
Устав у одреби из члана 22. свакоме даје право
на судску заштиту ако му је повређено или
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ускраћено неко људско или мањинско право
зајемчено Уставом, као и право на уклањање
последица које су повредом настале. Грађани
такође имају право да се обрате међународним
институцијама ради заштите својих слобода и
права зајемчених Уставом.
Поред права која су Уставом зајемчена свим
грађанима, припадницима националних мањина се
по одредби из члана 75. Устава јемче додатна,
идивидуална и колективна права. Индивидуална
права остварују се појединачно, а колективна у
заједници са другима, у складу са Уставом, законом
и међународним уговорима. По одредби из става 2
овог члана путем колективних права припадници
националних мањина, непосредно или преко својих
представника, учествују у одлучивању или сами
одлучују о појединим питањима везаним за своју
културу, образовање, обавештавање и службену
употребу језика и писма, у складу са законом. Ради
остваривања права на самоуправу у овим
областима, припадници националних мањина могу
изабрати своје националне савете, у складу са
законом.
Устав још једном, говорећи о правима
припадника националних мањина у одредби из
члана 76. истиче и потврђује да се припадницима
националних мањина јемчи равноправност пред
законом и једнака законска заштита и забрањује
било каква дискриминација због припадности
националној мањини. Уставни текст у одредби из
става 3 истог члана потврђује примену правила
«позитивне дискриминације» прописујући да се не
сматрају дискриминацијом посебни прописи и
привремене мере које Република Србија може
увести у економском, социјалном, културном и
политичком животу, ради постизања пуне
равноправности између припадника националне
мањине и грађана који припадају већини, ако су
усмерене на уклањање изразито неповољних
услова живота који их посебно погађају.
Равноправност у вођењу јавних послова
прописана је одредбом из члана 77. Устава по којој
припадници националних мањина имају, под истим
условима као и остали грађани, право да учествују
у управљању јавним пословима и да ступају на
јавне функције, а при запошљавању у државним
органима, јавним службама, органима аутономне
покрајине и јединицама локалне самоуправе води
се рачуна о националном саставу становништва и
одговарајућој
заступљености
припадника
националних мањина.
Одредбом из члана 78. Устава забрањена је
насилна асимилација припадника националних
мањина, а одредбом из члана 79. право на очување
посебности као право на изражавање, чување,
неговање, развијање и јавно изражавање
националне,
етничке,
културне
и
верске
посебности. Ту је и право на употребу симбола, на
коришћење језика и писма, вођење судских,
управних и парничних поступака на њиховом
језику, на школовање на свом језику, на оснивање
приватних образовних установа, коришћење имена
и презимена на свом језику, право да у срединама
где чине значајну популацију традиционални
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локални називи, имена улица, насеља и
топографске ознаке буду исписане и на њиховом
језику и право на оснивање сопствених средстава
јавног обавештавања, у складу са законом. Према
одредби из става 2 истог члана, у складу са
Уставом, на основу закона, покрајинским
прописима могу се установити додатна права
припадника националних мањина.
Право на удруживање и на сарадњу са
сународницима прописано је у одредби из члана
80., а принцип развијања толеранције у одреби из
члана 81. Устава Републике Србије.
Уз потсећање на одредбу из члана 18. Устава
која прописује да се Уставом јемче, и као таква,
непосредно примењују људска и мањинска права
зајемчена
општеприхваћеним
правилима
међународног права, потврђеним међународним
уговорима и законима на овом месту ваља
поменути још један значајан извор права који је
ступио на снагу у периоду између два извештаја.
Реч је о Европској повељи о регионалним и
мањинским језицима која је ратификована 2005.
године и објављена у Службеном листу СЦГ –
Међународни уговори, број 18/2005 и која се, у
складу са Уставом, може непосредно примењивати.
Остваривање права
И у овом извештају можемо користити
податке о националној припднаости становника
наше оптине добијене пописом становништва 2002.
године: од укупно 132 хиљаде становника колико
има наша општина, Срби представљају већину
(74,82%). Нешто мање од 11% становништва чине
Мађари, а етничких Југословена, Румуна, Рома и
Словака има по приближно 2%од укупног
становништва општине.
Изражавање, чување,
развијање културне посебности

неговање

и

Аматерско позориште «Мадач» и ове
године имаће три позоришне премијере. До сада је
изведено укупно двадесетпет представа. Позориште
је гостовало у Бездану, Апатину, Бајмоку, Врбасу,
Фекетићу, Кикинди, Торди и Сомбору.
припреми
представе
У
раду
на
«Саучесници убиства» први пут је остварена
сарадња са Академијом уметности у Новом Саду.
Представа је рађена са студентима четврте године у
класи професора Ђерђ Херњака.
Омладинска
сцена
овог
позоришта
учествовала је на Покрајинском фестивалу
мађарских аматерских позоришта и освојила је две
глумачке награде: за најбољу мушку улогу (Ласло
Пољак) и за најбољу женску епизодну улогу (Лаура
Ереш).
Оперетска сцена припрема премијеру за
децембар ове године.
Књижевна сцена је наставила са радом. У
овој години одржано је шест књижевних вечери на
којима су гостовали Золтан Шандор, Рожа Јодал,
Габриела Јонаш, Ливија Тот, Моника Чик и
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Педесетогодишњаци. Тако је успешно настављена
сарадња са новосадским «Форумом».
И ове године Градска народна библиотека
«Жарко Зрењанин» чији књижни фонд броји 15320
јединица библиотечке грађе на мађарском језику,
78 јединица на румунском и 41 јединицу на
словачком језику има значајно место у неговању и
развијању културне посебности припадника
националних мањина (судећи по броју јединица
библиотечке грађе, посебно мађарске). У току 2006.
године
набављено
је
119
монографских
публикација на мађарском језику. На Позајмном
одељењу библиотеке у току ове године до сада је
издато 343 књиге (лектирна издања – «Антигона»,
«Тврдица», књиге мађарских писаца, дела класика
светске књижевности). На Дечијем одељењу у току
године дато је на коришћење 413 публикација.
Ученице и ученици основних школа највише траже
најновија квалитетна енциклопедијска издања која
садрже систематизована научна сазнања из области
историјских
наука,
историје
цивилизације,
ботанике, зоологије, географије, геологије и
области митологије. У случају да Градска народна
библиотека не поседује тражену публикацију
читаоци овог узраста се упућују на школске
библиотеке, а код основаца који би да читају књигу
на мађарском, и на специјалну библиотеку КУД
«Петефи».
Ових дана у току је пријем и обрада књига
које је Градска народна библиотека добила на
поклон из Мађарске уз помоћ Фондације Илеш.
Очекује се да ће ове књиге ускоро бити доступне
читаоцима.
Драмски
студио
Културног
центра
Зрењанин током ове године је свој рад организовао
у седам група на српском и мађарском језику.
Представа дечије драмске групе «Све је
тако почело, што је на земљи живео један ЗМАЈ»
рађена је у сарадњи са ОШ «Соња Маринковић».
Ова представа је освојила двоструки Гран при
(Grand prix) и највише војвођанско признање
Плакету Мајских игара, две награде за глуму,
награду Драмском студију и награду за представу у
целини.
Пантомимска група је у априлу ове године
учествовала на Међународном позоришном
фестивалу у Веспрему и на Међународном
фестивалу у Будимпешти. Пројекат ове мађарске
пантомимске групе урађен је у сарадњи са
Медицинском школом из Зрењанина.
Дечија драмска група на мађарском
наступала је јуна ове године у Мађарској и на
Szulifest/Vojvođanski festival/ Бечеј – Мужља од
марта до јуна ове године.
Драмска група Драмског студија у октобру
је реализовала представу «Љубав, дрангулије и тако
то» Након представе организују се радионице.
У оквиру трибинског дела програма
Културног центра Зрењанин одржан је циклус
предавања о проблемима идентитета и округли сто
о проблемима политичког екстремизма. Планира се
реализација пројеката који се тичу унапређивања
међунационалне толеранције у локалној средини.
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Слободна употреба свог језика и писма
У општини Зрењанин су, у складу са
законом и Статутом општине у службеној употреби
српски, мађарски, румунски и словачки језик.
Поступајући у складу са одлукама
републичке
владе
о
прихватању
одлука
одговарајућих
националних
савета локална
самоуправа је поставила табле са вишејезичким
називима насељених места у фебруару ове године.
Школовање на свом језику
Настава на језицима националних мањина
организована је још од предшколског нивоа и
изводи се у вртићима «Колибри» и «Снежана» у
Зрењанину и у вртићима у насељеним местима
Ечка, Јанков Мост, Арадац, Бело Блато, Михајлово
и Лукино Село.
Школовање на мађарском , румунском и
словачком језику је организовано у складу са
законом и израженим потребама.
Тако наставу на мађарском језику која је
организована у основним школама «Соња
Маринковић»у Зрењанину, «Серво Михаљ» у
Мужљи и «Братство Јединство» у Белом Блату
похађа укупно 622 ученица и ученика у 41,99
одељења.
Наставу на румунском језику која је
организована у основним школама «Ђура Јакшић»
у Зрењанину и «Др. А. Сабољев» у Ечки похађа
укупно 64 ученика и ученица у 9 одељења.
Наставу на словачком језику која је
организована у основним школама «Братсво» у
Арадцу и «Братсво Јединство» у Белом Блату
похађа укупно 74 ученица и ученика у 9 одељења.
У Зрењанинској гимназији наставу на
мађарском језику похађа 101 ученица и ученика у
четири одељења. Настава на мађарском језику
организована је и у Електротехичкој и грађевинској
школи «Никола Тесла» у Зрењанину за 107 ученица
и ученика у 5 одељења, у Медицинској шкпли у
Зрењанину за 115 ученица и ученика у 4 одељења,
у пољопривредној школи у Зрењанину за 23
ученице и ученика. Укупно се у зрењанинским
средњим школама школује на мађарском језику 346
ученица и ученика у 15 одељења. Ученице и
ученици који су наставу у основним школама
пратили на свом матерњем језику, наставу у
средњим школама у Зрењанину прате на српском
језику.
Проблем превоза деце је успешно решен,
уз помоћ локалне самоуправе: за сву децу из
основних школа обезбеђен је бесплатан превоз.
Као и прошле године број ученика по
насељеним местима је неуједначен, те се зато у
организацији наставе на језицима националних
мањина јавила потреба да се оваква настава изводи
у мање школа, што је поставило проблем превоза
деце из насељених места до Зрењанина и у самом
граду. Овај проблем је решаван уз ангажовање
средстава локалне самоуправе.
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Делотворно учешће у друштвеном и
економском животу и јавним односима
Делотворно учешће у друштвеном и
економском животу и јавним односима представља
суштински део демократског друштва. Тако се
олакшава укључивање мањина у државне оквире и
омогућује да одржее свој идентитет и одлике и
унапређујући тако добро управљање и интегритет
државе.
Припадници националних и етничких
мањина су свакако активни и делотворни учесници
друштвеног, економског и јавног живота у нашој
општини. Присутни су и у самој скупштини и у
органима извршне и судске власти: преглед
њиховог учешћа дат је у Другом годишњем
извештају и стање на том плану се није битније
изменило у протеклих годину дана.
У Водичу кроз рад општинских савета за
међунационалне
односе
(издавач
Стална
конференција градова и општина, Београд, 2006)
општина Зрењанин је сврстана у ред 16 општина у
Војводини у којима су установљени савети за
међунационалне односе. Чланови Савета наше
општине
су
представници
најбројнијих
националних заједница: по један представник Срба,
Мађара, Румуна, Словака и Рома. Чланове Савета
из реда припадника националних мањина
делегирали су одговарајући национални савети тих
мањинских заједница.
Савет је конституисан на седници одржаној
дана 29. јуна 2005. године. На тој седници изабрани
су председник и заменик прдседника Савета и
усвојен
Пословник
о
раду
Савета
за
међунационалне односе општине Зрењанин. На
другој
седници
разматрано
је
стање
међунационалних односа у општини Зрењанин.
Савет је констатовао да, с обзиром на Резолуцију
Савета Европе, није било значајнијих инцидената
на међунационалној основи у протеклом периоду, а
изузетак на ову констатацију су инциденти у
односу према Албанцима након познатих
мартовских догађаја 2004. године. Проблеми у
информисању на језику националних мањина и
проблеми у остваривању права на неговање
националне културе су такође разматрани на другој
седници Савета. На наредне три седнице
разматрана су, између осталог, и иницијативе за
промену празника и грба општине Зрењанин,
информација о покретању другог програма Радио
Зрењанина, расправљало се о начину избора
чланова школских одбора у основним и средњим
школама, У складу са опредељењем да у мандатном
периоду од пет година буду сви једнако временски
заступљени као председници, односно заменици
председника Савета сви чланови, на седници
одржаној јуна ове године именован је нови
председник Савета и изабран нови заменик
председника.
Савет је успоставио добре односе са
Сталном конференцијом градова и општина на
плану обуке чланова. Савет се припрема да изради
годишњи Акциони план са разрадом по месецима
како би се унапредио рад, а истакнута је и потреба
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за организовањем радних тела и комисија које би
помогле у раду савета.
Информисање на свом језику
На плану информисања припадника
националних мањина на свом језику и даље
предњаче локални лист «Зрењанин» (поступак
приватизације је још у току) и Радио «Зрењанин».
Ту су и радио станице повезане са невладиним
сектором («Којот» и «Федра»)
Свакако треба поменути и иницијативу
Савета за међунационалне односе за реализацију
посебног програма на језицима националних
мањина на другој одобреној фреквенцији Радио
Зрењанина, и то на мађарском, румунском,
словачком и ромском језику уз изражену жељу да у
реализацији ових програма финансијски учествују
одговарајући национални савети. Овај Савет је
такође подржао иницијативу РТВ «Сантос» за
емитовање емисија на језицима националних
мањина.
Покретањем месечног часописа «Здраво»
намењеног ученицима основних школа Културни
центар Зрењанин желео је да конкретизује
дугогодишњу оријентацију ка стварању и
развијању културних потреба школске омладине. У
избору тема и начину њихове презентације
опредељујући критеријум је, како наводи издавач,
допринос развоју толерантне и стваралачки
оријентисане личности окренуте будућности и
највишим цивилизацијским дометима, а основни
садржај часописа чине текстови из разних области
о темама које заокупљују дечију пажњу и
информације о дечијим активностима у школи и
око школе, које углавном пишу сама деца.
Часопис се штампа ћириличним писмом на
српском језику што није препрека да се на његовим
страницама појављују прилози ђака чији је
матерњи језик мађарски, румунски, словачки и
ромски. У плану су нове рубрике: Прилог на
мађарском, Учимо мађарски, румунски, ромски и
рубрика «Мостови» у којој ће се читаоцима
показати као живе, школују се и забављају њихови
вршњаци у суседним земљама.
Овај приказ стања у области права
националних мањина завршићемо податком који
говори о броју инцидената који су, како се у
подацима добијеним од Министарства унутрашњих
послова, Дирекција полиције – Полицијска управа
Зрењанин наводи, по свом карактеру могли
нарушити међунационалне односе. Таквих догађаја
је у периоду до краја октобра ове године било 21.
Мета напада су у 11 случајева били излози
посластичарница или пекара чији су власници
турске и албанске националности. Мета напада су у
два случаја били аутомобили хрватских држављана.
Фашистички симболи или пароле су се јавили у три
случаја, припадници мађарске националности су
били мета вербалних напада (парола) у једном
случају, исто као и Јевреји, а табла са
вишејезичним натписима на прилазима Зрењанину
је оштећена у два наврата (брзо су очишћене и
враћене у првобитно стање).
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Надлежни органи поднели су укупно 12
кривичних пријава – 11 против непознатих
учинилаца и једну против двојице малолетника.
Поднет је и један захтев за покретање прекршајног
поступка против познатог учиниоца.
Стање у области права детета
Извори права
О изворима права у овој области дат је детаљан
преглед у другом годишњем извештају . У току
године донети су и неки нови прописи који се
посредно или непосредно тичу права детета. То су
Закон о основама система образовања и васпитања
(Сл. гласник РС број 101/05), Закон о здравственом
осигурању (Сл. гласник РС број 107/05 и 109/05) и
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој
заштити (Сл. гласник РС број 107/05).
Нови Устав Републике Србије по први пут
садржи одредбе о правима детета.
Тако у одредби из члана 64. Устав каже да деца
уживају људска права примерено свом узрасту и
душевној зрелости. Свако дете има право на лично
име, упис у матичну књигу рођених, право да сазна
своје порекло и право да очува свој идентитет.
Деца су заштићена од психичког, физичког,
економског и сваког другог искоришћавања или
злоупотребљавања. Деца рођена изван брака имају
једнака права као деца рођена у браку.
Поред породице, мајке, смохраног родитеља и
дете, по одредби из члана 66 Устава ужива посебну
заштиту, у складу са законом. Посебна заштита
пружа се деци о којој се родитељи не старају и деци
која су ометена у психичком или физичком развоју.
И најзад, према одредби из става 4 истог члана
Устава, деца млађа од 15 година не могу бити
запослена нити, ако су млађа од 18 година, могу да
раде на пословима штетним за њихово здравље или
морал.
Дете рођено у Републици Србији, према
одредби из члана 38. Устава има право на
држављанство Републике Србије, ако нису
испуњени услови да стекне држављанство друге
државе.
Према одредби из ћлана 68. Устава деца
остварују здравствену заштиту из јавних прихода,
ако је не остварују на други начин, у складу са
законом.
Свакако ваља поменути и одредбу из члана 71.
устава која прописује да свако има право на
пбразовање. Основно образовање је обавезно и
бесплатно, а средње образовање је бесплатно.
Положај детета
И овде морамо поновити констатацију из
другог годишњег извештаја: по подацима из
последњег пописа (2002. године) становништво
наше општине је, нажалост, старачко: тек 15,12%
становништва је млађе од 15 година. Од укупно
8.542 становника млађих од 18 година, нешто је
више дечака: 4.367, наспрам 4.175 девојчица.
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Предшколско образовање и васпитање
Овај вид друштвене бриге о деци се
спроводи у Предшколској установи, при основним
школама у насељеним местима и у школи за
специјално образовање и васпитање «9. мај» у
Зрењанину.
Основно образовање
Обавезним основним образовањем је ове
године обухваћено укупно 10482 ученика и
ученица распоређених у 519 одељења и 28
основних школа. У поређењу са прошлом
школском годином број ученика у основним
школама се смањио (прошле године било је укупно
11116 ученика и ученица у нашим основним
школама). И број ученика и ученица уписаних у
први разред основне школе је ове године мањи него
претходне (у први разред се прошле године
уписало 1394 ученице и ученика, а ове године 1105
ученица и ученика).
Ове ученике подучава 1004 наставника, а о
редовном и уредном одвијању наставе брине се још
338 запослених: 238 помоћних радника и радница и
100 административних радника и радница.
Како је већ речено, за све ученице и
ученике основних школа обезбеђен је бесплатан
превоз до школе, а трошкове овог превоза плаћа
локална самоуправа.
Бесплатна ужина чије трошкове подмирује
локална самоуправа ове године користе деца палих
бораца, ратних војних инвалида и корисника услуга
Центра за социјални рад у Зрењанину.
Средње образовање
Према
подацима
добијеним
од
Министарства просвете и спорта РС – Школска
управа Зрењанин нашој општини се средње
образовање може стицати у осам средњих школа.
У прве разреде ових школа се јеснас
уписало укупно 474 ученика и ученица за које је
настава организована у 20 одељења у школама где
настава траје три године, и 1291 ученик и ученица
у 47 одељења у школама где настава траје четири
године (мало поређење са бројем «првака» из
прошле године када се у први разред ових школа
уписано 1.851 ученика и ученица у 65 одељења).
У овој школској години средњешколским
образовањем је обухваћено 6129 ученика и ученица
који наставу похађају у 242 одељења (структуара и
број ових ученика по језику на коме се школују
дата је у одељку о правима припадника
националних мањина на школовање на свом
матерњем језику).
Систем друштвене бриге о деци
Како је већ речено у претходним
Годишњим извештајима систем друштвене бриге о
деци представља скуп мера подршке, помоћи и
организованих делатности и институција које
обезбеђује држава породици са децом. Ове мере
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подршке и помоћи се остварују кроз материјална
давања која имају за циљ да пруже социјалну
сигурност,
подстакну
рађање,
помогну
задовољавању развојних потреба деце, побољшању
квалитета живота деце и породице, помоћ
породицама са децом ометеном у развоју, деци без
родитељског старања и деци на дужем болничком
лечењу.
У нашој општини право на накнаду зараде
за време породиљског одсуства и одсуства за време
неге детета просечно месечно користи 513
запослених породиља код послодавца и 17
породиља које самостално обављају делатност.
Накнаду зараде ради посебне неге детета
тренутно
(новембра
месеца
ове
године)
користидесет породиља. Рефундација накнаде
зараде се врши редовно, око 20. у месецу за
претходни месец.
Родитељски додатак се такође редовно
исплаћује и то за прво дете у износу од 20.464,00
динара (једнократно), за друго дете у иносу од
80.022,00 динара (у 24 рате), за треће дете у износу
од 144.033,00 динара (у 24 рате) и за четврто дете у
износу од 192.042,00 динара (у 24 рате). Право на
родитељски додатак је у овој години, до средине
новембра, остварило 886 грађана и грађанки наше
општине.
У складу са Одлуком Извршног већа АПВ
из октобра прошле године право на родитељски
додатак за прво дете у износу од 30.000,00 динара
остварено је по 463 захтева.
Право на дечији додатак тренутно
остварује 6231 корисник за 10.721 дечака или
девојчица (према исплатној листи за септембар ове
године). Сваком детету се по овом основу
исплаћује по 1.431,00 динара месечно, а исплате су
редовне, око 20. у месецу, за претходни месец.
Здравствена и социјална заштита деце
Примарна здравствена заштита је саставни део
система здравствене заштите и усмерена је на
задовољење основних здравствених потреба свих
грађана и грађанки.
Ту функцију примарне заштите деце врши Дом
здравља
«Бошко
Вребалов»
са
својим
организационим јединицама – службама у којима
се решавају најважнији здравствени проблеми у
заједници, обезбеђују мере за унапређење и
очување здравља, рано откривање обољења и
њихово лечење.
У оквиру Службе за здравствену заштиту жена,
деце и омладине, здравствена заштита је
организована у пет одсека: Дечијем диспанзеру,
Школском диспанзеру, Развојном саветовалишту,
Диспанзеру за жене и Патронажној служби.
У
Дечијем
и
Школском
диспанзеру
здравствена заштита се спроводи кроз превентивне
и куративне делатности. Превентивно се делује
кроз рад саветовалишта за здраву децу, школску
децу и омладину, а куративно кроз рад амбуланте
за пријем оболеле деце, оболелих ученика и
ученица и омладине. При Школском диспанзеру
делује и Саветовалиште за младе у ком се ради по
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принципу радионица. У рад овог саветовалишта
укључени су педијатри, гинеколози, специјалисти
социјалне медицине, сарадници, медицинске
сестре, психолози и педагози из основних и
средњих школа и млади едукатори. Тимским радом
се решавају проблеми адолесцентног доба при чему
се посебно води рачуна о репродуктивном здрављу
младих особа.
У Развојном саветовалишту здравствена
заштита се остварује кроз саветодавни рад којим се
решавају развојни проблеми деце. На решавању
ових проблема ради тим који чине педијатар, два
психолога и један логопед.
Рад Патронажне службе се одвија искључиво
кроз превентивну делатност на терену: посета
трудници, бабињари, новорођенчету, одојчету и
мајци, породици, вртићима и школама.
У свим одсецима Службе за здравствену
заштиту жена, деце и омладине се посебна пажња
поклања здравственом васпитању уз уважавање
потреба појединаца, породице, групе и заједнице.
Ови циљеви се остварују кроз индивидуални
здравствено васпитни рад, рад у малој групи, кроз
здравствена предавања и креативне радионице.
Неколико речи о обиму посла у овој
здравственој установи. У Дечијем диспанзеру и
Развојном саветовалишту отворено је 6900
здравствених картона и забележено је 19840
превентивних и 36780 куративних посета. У
Школском диспанзеру отворено је 16300
здравствених картона и забележено је 7080
превентивних и 37100 куративних посета.
Патронажна служба је обавила 24960 превентивних
посета.
Све ове послове у Дечијем диспанзеру обавило
је девет педијатара и 19 медицинских сестара. У
Школском диспанзеру осам педијатара и један
доктор медицине, један професор корективне
гимнастике и 17 медицинских сестара. У Развојном
саветовалишту ради један педијатар, два психолога,
један логопед и три медицинске сестре, док у
Патронажној служби ради 14 медицинских сестара
и један возач. Техничко особље Службе за
здравствену заштиту жена, деце и омладине чине
један домар и шест спремачица.
На плану социјалне заштите деце и решавању
њихових социјалних потреба
у Центру за
социјални рад делује екипа за заштиту деце и
омладине и чијем саставу постоје и раде тимови за
заштиту деце из породица са поремећеним
породичним односима, за заштиту деце без
родитељског старања и за заштиту деце и омладине
са поремећајима у понашању.
Према подацима добијеним од Центра за
социјални рад у Зрењанину до краја октобра ове
године у Центру се радило на 29 предмета са
елементима насиља у породици, на 52 предмета са
елементима вршњачког насиља, у 19 предмета су
обрађивани случајеви злостављане и занемарене
деце, седам предмета је било због избегавања
издржавања, а у том времену је 139 дечака и
девојчица било лишено родитељскогб старања.
На слично стање указују и извештаји других
надлежних органа.
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Тако, према подацима из Општинског суда у
Зрењанину у овом периоду Извршном одељењу тог
суда поднето је 49 предлога за извршење у
случајевима неплаћана издржавања (у истом
периоду правоснажно је разведен 141 брак).
У току 2006. године, по подацима добијеним од
Општинског органа за прекршаје Зрењанин,
поднето је укупно 552 захтева за покретање
прекршајног поступка против малолетних лица.
Као починиоци ових прекршаја јавља се 93 млађих
малолетника и 459 старијих малолетника. Највише
захтева за покретање прекршајног поступка било је
из области саобраћаја (453 – 74 млађих
малолетника и 361 старији малолетник), а остали
прекршаји (117 – 19 млађих малолетника и 98
старијих малолетника) су из области јавног реда и
мира.
И најзад само још један податак добијен од
Министарства унутрашњих послова, Дирекција
полиције – Полицијска управа у Зрењанину: у два
од седам случајева насиља у породици насилници
су била деца која су вербално напала родитеље.
Стање у области равноправности полова
Извори права
У одељку који даје начела Устава, у одредби из
члана 15. се каже да држава јемчи равноправност
жена и мушкараца и развија политику једнаких
могућности. Устав у одредби из члана 18.
прописује да се људска и мањинска права зајемчена
Уставом непосредно примењују. Уставом се јемче,
и као таква, непосредно се примењују људска и
мањинска права зајемчена општеприхваћеним
правилима међународног права, потврђеним
међународним уговорима и законима. Законом се
може прописати начин остваривања ових права
само ако је то Уставом изричито предвиђено или
ако је неопходно за остваривање појединих права
због њихове природе, при чему закон ни у ком
случају не сме да утиче на суштину зајемченог
права. Одредбе о људским и мањинским правима
тумаче се у корист унапређења вредности
демократског
друштва,
сагласно
важећим
међународним стандардима људсих и мањинских
права, као и пракси међународних институција које
надзиру њихово спровођење.
Пред Уставом и законом су, као је већ речено
(члан 21 Устава), сви једнаки и свако има право на
једнаку законску заштиту, без дискриминације.
Забрањена
је
свака
дискриминација,
непосредна или посредна, по било ком основу,
између осталог и по основу пола и рођења. Не
сматрају се дискриминацијом посебне мере које
Република Србија може увести ради постизања
пуне равноправности лица или групе лица која су
суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима (принцип «позитивне дискриминације»).
Како је речено у претходним годишњим
извештајима Република Србија је потписница
међународних уговора о мањинским и грађанским
слободама и Конвенције о уклањању свих облика
дискриминације жена. Међутим, још нису донети
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закон о забрани дискриминације и закон о
равноправности полова. Током прошле, 2005.
године усвојено је или измењено неколико закона
који су у наш правни систем унели међународне
стандарде значајне за равноправност полова. То су
Породични закон (Сл. гласник РС бр.18/2005),
Закон о раду (Сл. гласник РС бр.61/2005) и
Кривични законик Сл. гласник РС бр.85/2005).
Детаљнији приказ ових нових решења дат је у
Другом годишњем извештају.
Одлука о равноправности полова коју је
усвојила Скупштина АПВ у одреби из члана 2
гарантује равноправност жена и мушкараца у свим
областима
друштвеног
живота,
забрањује
дискриминацију на основу пола и полне
оријентације. Одлука такође не дозвољава различит
третман жена и мушкараца и обавезује све да
поштују равноправност жена и мушкараца.
Право на рад
Када је реч о правима полова, учешће жена у
јавном животу и даље је на ниском нивоу, као и
њихове шансе за запослење.
Већ је поменут проблем бројних незапослених
жена које су радећи у бројним, некад успешним
текстилним фабрикама стицајем разних околности
(по правилу без своје кривице) остале без посла
после десетак, двадесет, чак и више година рада.
Многе не испуњавају услов за одлазак у пензију,
желе и могу да раде, али за њих тешко да се нађе
посао.
Подаци Националне службе за запошљавање –
Филијала Зрењанин говоре о 16383 незапослена
лица у нашој општини (то је стање на дан 06.
новембра ове године). Од тог броја је 8789
незапослених жена.
Преглед броја незапослених лица по
занимањима, старости и полу са стањем на дан 31.
октобра пружа следеће податке: незапослених са I и
II степеном стручности има укупно 5391, од тога је
2983 незапослених жена, а незапослених са III-VIII
степена стручности има укупно 10992, од тога је
5806 незапослених жена. У првој групи
незапослених са I и II степеном стручности највише
незапослених жена има у животном добу од 31-40
година (797) и у животном добу од 41-50 година
(642) и у животном добу преко 50 година (606). У
другој групи незапослених са III-VIII степена
стручности највише незапослених жена има у
животном добу од 31-40 година (1702) и у
животном добу од 41-50 година (1966) и у
животном добу преко 50 година тај број је,
вероватно због стицања услова за одлазак у
пензију, нешто нижи (812).
Преглед броја незапослених лица по
занимањима, дужини чекања на запослење и полу
на крају месеца октобра ове године показује да у
првој групи незапослених са I и II степеном
стручности највише незапослених жена чека први
посао (1799), или посао чека до једне године (884).
Незапослених жена са овим степеном стручности
који посао чекају преко 10 година има 433. У другој
групи незапослених са III-VIII степена стручности
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највише незапослених жена чека први посао (2982),
или посао чека до једне године (2193).
Незапослених жена са овим степеном стручности
који посао чекају преко 10 година има 569.
Преглед незапослених лица, слободних радних
места и запошљавања за период од 01. јануара до
31. октобра ове године даје следеће податке .
Незапослених је, како је већ речено, укупно
16383, од тога 8789 незапослених жена.
Слободних радних места је укупно било 13124,
од тога 3818 слободних радних места за рад на
неодређено време и 9306 слободних радних места
на одређено време.
Запослило се у овом периоду 10597
незапослених, од тога 5721 жена (1334 на
неодређено време и 4387 на одређено време).
У овој области желим да укажем на Пројекат
«Имплементација активности за подршку и развој
женског предузетништва и слободан приступ жена
тржишту рада» трајао је годину дана од октобра
2005. до октобра 2006. Пројекат је финансирала ЕУ
а спроводио ЕАР у оквиру регионалног програма
друштвено-економског развоја. Циљне групе су
биле незапослене жене и жене предузетнице. Циљ
пројекта је био да жене добију неопходна знања и
развију потребне вештине за започињање и вођење
бизниса, Пројекат је реализовао Зрењанински
едукативни центар у сарадњи са Економскотрговинском школом «Јосиф Трајковић» из
Зрењанина. У оквиру пројекта била су
организована три четворомесечна модула обуке.
Полазнице су прошле обуку из рада на рачунару,
енглеског језика, менаџмента и маркетинга и курс
економског оснаживања, резултати су добри: 193
жене су успешно завршили обуку. Седам жена је
након тога започело сопствени бизнис. Запослила
се 41 жена, а подржан је 71 формални и
неформални бизнис којим се жене баве. Најзад, 10
жена је основало колачарску задругу «Сосина
кујна». Оснивање задруге финансијски је подржао
АДФ/УСАИД (ADF/USAID) који ће финансирати
адаптацију пословног простора и набавку опреме.
Акцију је помогла и локална самоуправа која је
уступила простор за потребе задруге.
Зрењанински едукативни центар је такође
учествовао у креирању кредитних линија. Реч је о
првом подухвату те врсте у нашој земљи , који ће
омогућити
незапосленим
или
женама
предузетницама у Банату да по повољним условима
финансирају покретање и развој сопственог посла.
Уз заштиту од ризика коју даје Гаранцијски фонд
Војводине одобраваће се кредити са каматом од
6,95% уз примену валутне клаузуле и почек од
годину дана. Незапослене жене моћи ће да
конкуришу за позајмицу до милион динара док ће
предузетницама на располагању бити кредитна
подршка у максималном износу до два милиона
динара.
Право на здравствену заштиту
Здравствена заштита жена организована је у
оквиру Здравственог центра Зрењанин у Служби за
здравствену заштиту жена, деце и омладине.

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Диспанзер за жене као један од пет одсека у
овој Служби своју делатност остварује кроз рад
саветовалишта за планирање породице, рад
саветовалишта за труднице у коме се прати
трудноћа и припрема породиља за порођај и
материнство и кроз рад на раном откривању
малигних болести и других специфичних оболења
и лечењем оболелих жена. У Диспанзеру за жене
ради пет гинеколога и 10 медицинских сестара.
Они су у току ове године имали 15700 активних
картона и 24700 посета. Извршено је укупно 11300
превентивних услуга, од тога 8040 на здравственој
заштити трудница, 1260 на плану превенције
малигних обољења и 1830 у области планирања
породице. Поред тога било је и 13400 куративних
посета.
Насиље над женама
Како је већ речено, према подацима Центра за
социјални рад у Зрењанину у току ове године у
Центру је рађено на 29 предмета са елементима
насиља у породици.
У истом периоду, према подацима Општинског
органа за прекршаје Зрењанин том органу поднето
је 111 захтева за покретање прекршајног поступка
за учињени пркршај из члана 6. Закона о
прекршајима јавног реда и мира у вези са насиљем
у породици. У 98 случајева захтеви су поднети
против мушкараца, а у 13 случајева захтеви за
покретање поступка поднети су против жена. По
критеријуму «Однос према жртви» код извршилаца
мушког пола, у 56% случајева супруг је извшилац,
док је у структури извршилаца женског пола
најчешћи извршилац супруга. У 80% пријављених
догађаја место извршења је кућа – стан, а у 20%
догађаја место извршења насиља је улица или неко
друго јавно место. И насилници и жртве су
најчешће незапослена лица.
Код Општинског суда у Зрењанину поступак је
вођен због кривичног дела из члана 194. Кривичног
законика – насиље у породици у пет предмета.
Тим за превенцију и борбу против насиља у
породици
У Другом годишњем извештају дат је податак
да је на иницијативу Покрајинског омбудсмана
образована мрежа институција за заштиту од
насиља «Живот без насиља».
Наша
општина
се
придружила
овој
иницијативи те је формиран опшински тим за
заштиту од насиља у породици. Чланови овог тима
су представници релевантних институција које се
по природи свог посла срећу са насиљем у
породици или се баве заштитом од оваквог насиља.
То су представници Општинског тужилаштва,
Опшинског органа за прекршаје, Предшколске
установе, Медицинског центра, представници
основних и средњих школа, удружења грађана,
полиције, Центра за социјални рад и Омбудсман
општине Зрењанин.
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Образовањем овог тима интензивирана јр
сарадња свих ових институција на плану заштите и
превенције од насиља у породици.
Значајни резултати постигнут је у сарадњи
полиције и Центра за социјални рад. Од 01. августа
у центру функционишу мобилни тимови који
заједно са полицијом реагују у случајевима насиља
у породици. По два стручна радника Центра за
социјални рад дежурају 24 сата и спремни су да
интервенишу у случајевима насиља. Центар је
штампао плакате и флајере са информацима о томе
коме грађани и грађанке могу да се обрате уколо су
жртве или сведоци насиља у породици. Ови
плакати и флајери достављени су и полицији, те ће
их полицајци остављати у свим породицама у
којима буду интервенисали због насиља у
породици.
Од
стране
Канцеларије
покрајинског
омбудсмана и Секретаријата за рад, запошљавање и
равноправност полова покрајинског Извршног већа
Центар је добио срдства за организовање едукације
везане за поступање у случајевима насиља у
породици и организовање институција у локалној
заједници за заштиту од насиља у породици. Ову
едукацију су прошли чланови општинског тима за
борбу против насиља у породици и радници Центра
за социјални рад.
Остала људска права
Право
на
слободу
вероисповести

мисли,

савести

и

Према одредби из члана 43. Устава Србије
јемчи се слобода мисли, савести, уверења и
вероисповести, право да се остане при свом
уверењу или вероисповести или да се оно промени
према сопственом избору. Нико није дужан да се
изјашњава о својим верским и другим уверењима и
свако је слободан да испољављ своју веру или
убеђење вероисповедања, обављањем верских
обреда, похађањем верске службе или наставе,
појединачно или у заједници са другима, као и да
приватно или јавно изнесе своја верска уверења.
Ова слобода се може ограничити законом,
само ако је то непходно у демократском друштву,
ради заштите живота и здравља људи, морала
демократског друштва, слобода и права грађана
зајемчених Уставом, јавне безбедности и јавног
реда или ради спречавања изазивања или
подстицања верске, националне или расне мржње.
Према
подацима
добијеним
од
Министарства унутрашњих послова, Дирекција
полиције – Полицијска управа у Зрењанину није
евидентиран ни један класичан напад на верске
објекте и цркве. Евидентиран је један случај
рушења и оштећења надгробних споменика. Ради
се о рушењу 11 надгробних споменика на
румунском делу мешовитог гробља у Ечки. Против
непознатих извршилаца је поднета кривична
пријава Општинском државном тужилаштву за
кривично дело Повреда гроба из члана 354.
Кривичног законика.
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Пријављено је и да је у 40 наврата са
надгробних споменика извршена крађа месинганих
алки и вазни и крађе три бронзане бисте. Због ових
дела поднета је кривична пријава против два
малолетна и пет пунолетних лица (сви осумњичени
су из Зрењанина) због основане сумње да су
извршили 28 кривичних дела крађе и ситно дело
крађе.
Право на штрајк
Право на штрајк је уређено одредбом из
члана 61. Устава: Запослени имају право на штрајк,
у складу са законом и колективним уговором. Ово
право може бити ограничено само законом, сходно
природи или врсти делатности.
У извештају Министарства унутрашњих
послова, Дирекција полиције – Полицијска управа
у Зрењанину евидентирана су четири штрајка у
предузећима
АД
«Бродоградилиште»,
АД
«Житопродукт», АД «Аутобанат» и АД «Шинвоз».
У овим штрајковима је учествовало укупно 490
радника и том проликом није дошло до
нарушавања јавног реда и мира у већем обиму.
Радници
су
углавном
штрајковали
због
неисплаћених зарада.
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удружења грађана и друштва, првенствено у месту
пребивалишта, са могућношћу упућивања и у друге
средине, уз одређене сагласности.
О захтеву регрута одлучује Посебна
комисија војног одсека. У саставу комисије су два
лекара, свештеник и два лица из војног одсека. О
захтеву регрута се одлучује решењем. Регрути
којима је одобрен овакав начин служења војног
рока се затим упознају са правима и обавезама и
обавезама на радном месту на које се распоређују
решењем руководица организације или установе у
коу су упућени.
У трогодишњем периоду 1069 регрута је
поднело захтев за служење војног рока у цивилној
служби. Усвојено је 985 захтева (92,14%), 65
регрута је одустало од захтева (6,08%), захтеви 19
регрута су одбијени (1,78%). Због нарушавања
правила о коришћењу радног времена, радне
дисциплине и непримереног понашања осам
војника је упућено на редовно служење војног рока
у цивилној служби.
Организације и установе у које су
упућивани регрути су задовољне резултатима које
су војници остварили за време рада код њих: преко
30 лица је након одслужења војног рока засновало
стални радни однос у организацијама и установама
у којима је служило војни рок.

Слобода окупљања
Право на социјалну заштиту
Слобода
окупљања
је
гарантована
одредбом из члана 54. Устава. Окупљање у
затвореном простору не подлеже одобрењу, ни
пријављивању, а зборови, демонстрације и друга
окупљања грађана на отвореном простору
пријављују се државном органу, у складу са
законом.
У овом периоду су, према извештају
Министарства унутрашњих послова, Дирекција
полиције – Полицијска управа у Зрењанину
пријављена 1022 јавна скупа (27 политичких са око
2460 учесника, седам верских са око 3175 учесника,
27 културних са око 9420 учесника, 812 спортских
са око 102735 учесника и 149 осталих јавних
скупова са 213930 учесника). Непријављених
скупова није било. У јавним скуповима
учествовало је око 332250 грађана и грађанки.
Није донето ни једно решење о забрани
организовања јавног скупа, нити је било
прекинутих јавних скупова.
Право на приговор савести
Према одредби из члана 45. Устава лице
није дужно да, противно својој вери или
убеђењима, испуњава војну или другу обавезу која
укључује употребу оружја. Лице које се позове на
приговор савести може бити позвано да испуни
војну обавезу без обавезе да носи оружје, у складу
са законом.
У складу са оваквим нормама и са
решењем Министарства одбране, регрути који се
позову на приговор савести се упућују у
организације
–
установе
здравственог
и
хуманитарног
карактера,
јавна
предузећа,

Грађани и породице којима је непходна
друштвена помоћ ради савладавања социјалних и
животних тешкоћа и стварање услова за
задовољавање основних животних потреба, имају
према одредби из члана 69. Устава право на
социјалну заштиту, чије се пружање заснива на
начелима социјалне правде, хуманизма и
поштовања људског достојанства.
О остваривању овог права грађана и
грађанки из наше општине стара се, између осталих
и Центар за социјални рад. Подаци које је обрадио
овај Центар показују да је сталну новчану помоћ за
материјално обезбеђење породице користило1166
породица, што значи да је ову помоћ користило око
3000 грађана и грађанки, да је право на једнократну
новчану помоћ искористило 486 корисника, а
тошкови сахране су плаћени за 31 преминуло лице.
У Центру за социјални рад указују на то да
је у току прошле године било 14 хиљада породица
које су тражиле социјалну помоћ, а очекују да ће их
ове године бити и више. У најтежем положају су
породице у којима се радно способни чланови воде
(евидентирају) као да раде, иако су им предузећа у
стечају. Те породице тешко остварују право на ову
помоћ, јер закон не предвиђа такве могућности.
Локална самоуправа сваке године планира
део буџетских срдстава за социјалну заштиту. И
ове године биће додељена једнократна социјална
помоћ сиромашнима и помоћ за набавку огрева. За
ове намене биће утрошено 800.000 динара и ова
сума ипак неће подмирити стварне потребе људи
којима је намењена: корисницима материјалне
помоћи и осталим грађанима и грађанкама који се
нађу у стању «социјалне потребе». Проблем
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старачких и напуштених домаћинствима у
насељеним местима наше општине је такође
присутан, те у Центру за социјални рад размишљају
о алтернативним облицима заштите и удруживању
ссссоцијално угрожених породица са старим и за
привређивање неспособним породицама са села,
ћиме би се решавала два проблема.
Право на имовину
Устав у одредби из члана 58. јемчи мирно
уживање својине и других имовинских права
стечених на основу закона. У члану 86. Устава
јемче се приватна, задружна и јавна својина и сви
ови облици имају једнаку правну заштиту.
Коришћење и располагање пољопривредним,
шумским и градским грађевинским земљиштем у
приватној својини, је слободно.
У светлу ових нових уставних решења
ваља поменути и Закон о пријављивању и
евидентирању одузете имовине (Сл. гласник РС бр.
45/2005) којим је уређен поступак пријављивања и
евидентирања имовине која је на територији
Републике Србије одузета без накнаде тржишне
вредности или правичне накнаде, применом
прописа о национализацији, аграрној реформи,
конфискацији, секвестрацији, експропријацији и
других прописа донетих и примењиваних после 09.
марта 1945. године. Пријаву су имали право да
подносе физичка лица којима је имовина одузета
применом поменутих прописа или њихови
наследници, односно правни следбеници.
Трећи део – Правна сигурност у општини
У Другом годишњем извештају дата је
дефиниција појма правне сигурности. Том исказу
који првну сигурност дефинише као стање у коме
се право унапред тачно зна и тачно примењује
данас ништа није потребно додати. То је стање у
коме постоји законитост како у смислу постојања
закона који унапред прописује опште правне
норме, тако и у смислу остваривања и примене тих
норми у пракси. Без постојања општих правних
норми унапред прописаних и познатих, нема
правне сигурности, јер људи не могу да своја
понашања ускладе с правом и тако избегну рђаве
последице кршења права. Са друге стране, без
тачног
примењивања
ових
норми
путем
појединачних правних норми и одговарајућих
материјалних аката нема правне сигурности јер се,
место унапред прописаних и познатих општих
правних норми, примењују друге, које нису
прописане.
Овако
одређена
садржина
правне
сигурности указује на потребу да се неки битни
догађаји који су обележили протеклу годину
помену и да се процени њихов утицај.
Стање транзиције за које смо у Другом
извештају рекли да утиче на правну сигурност
грађана и грађанки наше општине и даље траје. Ми
се, како је већ констатовано, од почетка
деведесетих година прошлог века налазимо у
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ситуацији да се врши, мање или више успешно,
раскид са правним поретком који је био заснован
на идеји друштвене својине, планске привреде,
водеће улоге једне партије и система јединства
власти. И зато када говоримо о правној сигурности
у овом моменту, морамо имати на уму управо ту
чињеницу, да се она обезбеђује и гради у процесу
транзиције кроз који сви заједно пролазимо и у
процесу стварања услова за укључивање наше
земље у европске интеграције. Иако таква
ситуација бурних и значајних промена «не
погодује» остваривању правне сигурности, може се
поново оценити да је побољшано функционисање
институција и поштовање права.
Други догађај који је свакако утицао на
правну сигурност је везан за поступак спроведен у
мају месецу ове године када су се грађани и
грађанке Црне Горе на референдуму изјаснили о
стварању независне државе. Акт којим је
проглашена независност Црне Горе донет је крајем
маја ове године, а Народна скупштина Републике
Србије, на седници Другог ванредног заседања у
2006. години, одржаној 05. јуна донела је Одлуку о
обавезама државних органа Републике Србије у
остваривању надлежности Републике Србије као
следбеника Државне заједнице Србија и Црна Гора.
И поред тога, у периоду до доношења новог
Устава, у једном моменту је дошло до снижавања
нивоа људских права и степена њихове заштите
после престанка важења Уставне повеље СЦГ.
Након престанка државне заједнице СЦГ поставило
се питање важења највиших правних докумената и
достигнутог стандарда људских и мањинских права
прокламованих Уставном повељом и Повељом о
људским и мањинским правима и грађанским
слободама. Престанком важења ових прописа је у
једном моменту створен правни вакум и умањен
ниво судске заштите људских права гашењем Суда
Србије и Црне Горе. Ипак, ниво људских права
који је био нпредвиђен Уставном повељом могао се
обезбедити применом Европске конвенције о
људским правима чији је потписник и наша земља.
Трећи догађај који је значајно утицао на правну
сигурност је доношење новог Устава Републике
Србије.
Устав је проглашен у време писања овог
извештаја, али га због значаја који овај правни акт
има ваља поменути и покушати дати процену
његовог дејства и утицаја на правну сигурност
грађана и грађанки. У том смислу правце
потребних акција даје Уставни закон за спровођење
Устава Републике Србије (Сл. гласник РС бр.
98/2006).
Према одредби из члана 2. републички органи,
организације и службе настављају са радом до
њиховог образовања, односно избора, у складу са
Уставом, осим ако овим законом није другачије
одређено.
За правну сигурност важна је и одредба из
члана 6. Уставног закона по којој судови и јавна
тужилаштва настављају са радом до усклађивања
са Уставом прописа којима се уређени њихова
организација и надлежност, као и положај судија,
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, ако
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овим законом није другачије одређено. Судови који
нису почели са радом до дана ступања на снагу
овог закона, почеће са радом у роковима одређеним
законима којима се њихова организација и
надлежност усклађују са Уставом.
Према одредби из члана 12. уставног закона,
закони и други републички прописи остају на снази
до њиховог усклађивања са Уставом, а према
одредби из члана 13 покрајински прописи и
прописи јединица локалне самоуправе остају на
снази до усклађивања, односно доношења
одговарајућих закона и других републичких
прописа, у складу са Уставом. Општи рок за
усклађивање закона са Уставом утврђен је у
одредби из члана 15.: до 31. децембра 2008. године
ускладиће се сви закони који нису у складу са
Уставом.
Још два догађаја утицала су на правну
сигурност грађана наше општине: то су оснивање
Службе бесплатне правне помоћи и усвајање
Етичког кодекса понашања локалних функционера
(о начину рада и ефектима рада Службе и о
примени Етичког кодекса већ је било речи).
Најзад, на правну сигурност утиче и дужина
трајања поступака. Омбудсману су се обраћали
незадовоне странке у неким судским поступцима и
у поступка за враћање земље по закону који је
донет још почетком деведесетих година прошлог
века и где поступак, из разних разлога, још није
правоснажно окончан.
О улози локалног омбудсмана у остваривању
правне сигурности је било речи и у Другом
годишњем извештају. Омбудсман, као је речено,
има право да ради унапређења и хармонизације
прописа са међународним стандардима у области
људских права иницира поступке пред Уставним
судом и да предложи Скупштини и другим
надлежним органима доношење нових и промену
постојећих прописа и других аката из његове
надлежности. Друга могућност коју омбудсман има
је далеко значајнија за остваривање правне
сигурности. То је овлашћење и задатак да прати
примену међународних стандарда из области
људских права, прикупља информације о примени
закона и других прописа из области људских права,
и оно што је важно за остваривање правне
сигурности – поступајући по представкама
поднетим због повреде права обезбеди једнаку
примену тих норми.
Потребно је још једном указати да
специфичне оклности мучне транзиције нашег
друштва захтевају што истанчаније чуло
омбудсмана за социјалне проблеме. Пре свега за
проблеме који погађају припаднике рањивих група.
То опредељује и даље активности омбудсмана.
Социјална права су основ на се примењују друга
права.
Ограничене
надлежности
и
самог
омбудсмана и локалне самоуправе често
онемогућавају непосредну интервенцију. Задатак
омбудсмана у таквим ситуацијама је да пружа
подршку, обавештава јавност о проблемима и
покреће друге чиниоце на акцију. Добро сваког
грађанина наше општине је у интересу свих нас им

15. децембар 2006.

институција омбудсмана томе служи, као и све
друге институције органа самоуправе или управе.
У Зрењанину, новембра 2006. године
Омбудсман,
Владимир Арсић, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 - пречишћен текст) и члана 3. Пословника
о раду Привременог органа општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06) а у
вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Зрењанин и образовању Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени гласник
РС'', бр. 104/06) Привремени орган општине
Зрењанин на седници одржаној 14.12.2006. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
I
ЈЕЛЕНА ГРУБОР, дипл. правник,
разрешава се дужности члана Комисије за
кадровска, административна питања и радне
односе, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-29/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 - пречишћен текст) и члана 3., 8. i 10.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
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ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

I
ДР БРАНИСЛАВ МАРТИНОВ, именује
се
за
члана
Комисије
за
кадровска,
административна питања и радне односе.
II
Мандат др Бранислава Мартинова, траје до
истека
мандата
Комисије
за
кадровска,
административна питања и радне односе, која је
именована
02.12.2006.
године,
Решењем
Привременог органа општине Зрењанин број: 06121-2/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 16/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-30/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗРЕЊАНИН
I
СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ, дипл.инг.машинства,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Зрењанинске гимназије Зрењанин, као представник
локалне заједнице.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-31/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
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На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗРЕЊАНИН
I
НАТАША
ЛАКАТУШ,
професор,
именује се за члана Школског одбора Зрењанинске
гимназије Зрењанин, као представник локалне
заједнице.
II
Мандат Наташе Лакатуш, професор, траје
до истека мандата Школског одбора Зрењанинске
гимназије Зрењанин, који је именован 14.06.2006.
године, Решењем Скупштине општине Зрењанин,
број: 06-36-56/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-32/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
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Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
МИЛАН ЧЕЖЕК, дипл.инг. организације
рада, разрешава се дужности члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин, као
представник локалне заједнице, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-32/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-34/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ''
ЗРЕЊАНИН
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На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
др СТЕВАНКА НЕСТОРОВ-ЛАТИНОВИЋ,
именује се за члана Школског одбора Медицинске
школе
Зрењанин, као представник локалне
заједнице.
II
Мандат др Стеванке Несторов-Латиновић,
траје до истека мандата Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине општине
Зрењанин, број: 06-36-61/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).

15. децембар 2006.

I
ЗOРИЦА
РАДИШИЋ,
дипл.биолог,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин, као
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-35/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ''
ЗРЕЊАНИН
I
СЛАВИЦА
НАЂАЛИН,
професор
физичког васпитања, именује се за члана
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Зрењанин, као представник запослених.
II
Мандат Славици Нађалин, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Вук
Караџић'' Зрењанин, који је именован 14.06.2006.
године, Решењем Скупштине општине Зрењанин,
број: 06-36-34/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-36/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''УРОШ ПРЕДИЋ''
ОРЛОВАТ
I
РАДОВАН ФРАНЦУСКИ, професор
историје, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат,
као представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-37/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''УРОШ ПРЕДИЋ'' ОРЛОВАТ
I
ИВАНА
ПЕЈАНОВ,
наставник
информатике, именује се за члана Школског
одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат,
као представник запослених.
II
Мандат Иване Пејанов, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Урош
Предић'' Орловат, који је именован 14.06.2006.
године, Решењем Скупштине општине Зрењанин,
број: 06-36-51/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
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Број 19

Службени лист општине Зрењанин

III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-38/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАТСТВО'' АРАДАЦ
I
САЊА ЧАПЕЉА, медицинска сестра,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне
школе
''Братство''
Арадац,
као
представник локалне заједнице.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-39/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.

текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО'' АРАДАЦ
I
Др МИЛЕНА КОНСТАТИНОВИЋ,
именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Братство'' Арадац, као представник локалне
заједнице.
II
Мандат др Милене Констатиновић, траје
до истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Братство'' Арадац, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине општине
Зрењанин, број: 06-36-38/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-40/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
211
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
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На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1.ОКТОБАР'' БОТОШ

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин
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ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

I
ЗОРАНКА СРЕМАЦ, наставник физике,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''1.Октобар'' Ботош.
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II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-41/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 33/02,
37/02 и 42/02) члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 пречишћен текст) члана 3. Пословника о раду
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 15/06) а
у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
ЗРЕЊАНИНУ
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На основу члана 53. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05),
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) и члана 3. Пословника о раду Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Зрењанин и образовању Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр.
104/06) Привремени орган општине Зрењанин, на
седници одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1.ОКТОБАР'' БОТОШ
I
РАДОСНА ДУНЂЕРСКИ, наставник
разредне наставе, именује се за члана Школског
одбора Основне школе ''1.Октобар'' Ботош.

I
НАДА
КРМЕЛИЋ,
дипл.правник,
разрешава се дужности заменика члана Општинске
изборне комисије у Зрењанину, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-43/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
214

II
Мандат Радосне Дунђерски, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
''1. Октобар'' Ботош, који је именован 14.06.2006.
године, Решењем Скупштине општине Зрењанин,
број: 06-36-55/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-42/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 33/02,
37/02 и 42/02) члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 пречишћен текст) члана 3. Пословника о раду
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 15/06) а
у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Зрењанин и образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06) Привремени
орган општине Зрењанин на седници одржаној
14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
ЗРЕЊАНИНУ

Страна 266

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

I
ВЕРА ШУПИЦА, судија у пензији,
именује се за заменика члана Општинске изборне
комисије у Зрењанину.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-44/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

15. децембар 2006.

општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
СТАНИША
БАЊАНИН,
професор,
именује се за председника Управног одбора
Новинско-издавачког јавног предузећа ''Зрењанин''
Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-46/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
СТЕВАН РАДУНОВИЋ, дипл.правник,
разрешава се дужности председника Управног
одбора Новинско-издавачког јавног предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-45/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
органа
општине
образовању
Привременог
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ДЕЈАН ЦВЕЈИЋ, хемијски техничар
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
2. ЈЕЛИЦА ВОЈИНОВ, новинар

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

ЧЛАНОВИ:
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
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-47/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ГОРДАНА ВУЈАНАЦ,
дипл.економиста
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. МИРА РАДАНОВИЋ, комерцијалиста
ЗА ЧЛАНОВЕ:
3. ДРАГАН ПАПЕ
4. ЛАЈОШ ЈЕНОВАИ
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-48/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

Страна 267
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео je
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Управног одбора Јавног
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЦВЕТА ЦВЕЈАНОВ, предузетник
ЧЛАН:
2. ТУМО ЕРЖЕБЕТ, учитељица
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-49/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

Страна 268

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ПЕТРОВ МИЛАН, електротехничар
ЗА ЧЛАНА:
2. ЈОЖЕФ СТОЈКО
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-50/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Управног одбора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. МИЛАН ЗВЕКИЋ, дипл.економиста,
ЧЛАНОВИ:
2. ДРАГАН ИСАКОВ, дил. економиста,
3. ЉУБОМИР СТАНКОВ,
дипл.инг.грађевине.

15. децембар 2006.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-51/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни
одбор Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. АЛЕКСАНДРА ВОЈЧИЋ,
дипл. економиста
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. САВА ПЕТРОВ, дипл.правник
ЗА ЧЛАНА:
3. МИЛЕ ЈОРГИЋ, дипл.инг.машинства
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-52/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Надзорног одбора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИКА:
1. РАДОВАН ДРЉАЧА,
ЧЛАНА:
2. ЈАНОШ ПУШКАШ , професор
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-53/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
органа
општине
образовању
Привременог
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. СРЂАН ШТЕВИН, дипл.инг. машинства
ЗА ЧЛАНА:
2.ДАРКО ВЕЛИСАВЉЕВ,
пољопривредник
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-54/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Управног одбора Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанина'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЉУБИНКА ТОМИЋ,
дипл.инг.технологије
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ЧЛАНОВИ:
2. ДРАГАН АРДЕЉАН, радник,
3. ЈЕЛЕНКО ПАВЛОВИЋ, шеф
рачуноводства.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-55/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанина'' Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИК:
1. МИОДРАГ ТОМИЋ, дипл.инг.
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. МИЛАН ПОПОВИЋ,
3. ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, економиста
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-56/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

15. децембар 2006.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члан Надзорног одбора Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанина'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. КАМЕНКО ТРИФУЊАГИЋ,
дипл.економиста
ЧЛАН:
2. СТЕВАН БУЛИЋ, дипл.економиста,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-57/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
228
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

I
У Надзорни одбор Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанина'' Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ЈЕЛЕНКО ОГЊЕНОВИЋ, дипл.инг.
ЗА ЧЛАНА:
2. ТОМИСЛАВ РАЈКОВ.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-58/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-59/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. СЛОБОДАН РАДИШИЋ,
2. дипл.економиста
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. ГОРАН ЂУКИЋ, инсталатер
ЗА ЧЛАНА:
3. МИЛАН МАТИЋ,

I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Управног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. МИЛЕНКО ЛЕПОВИЋ,
дипл.економиста
ЧЛАНОВИ:
2. СЛАВКО МАЛБАШКИ,
3. СРЕТЕН ГЛИГОРИЈЕВИЋ,
дипл.економиста
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-60/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

Страна 272

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

231
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ГОРАН МАРКОВИЋ,
дипл.инг.машинства

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЗЛАТОМИР МИЛОШЕВ, магистар
техничких наука
ЧЛАН:
2. МИЛОШ ШКУНДРИЋ, машински
техничар
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-61/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.13.2006. године, донео је

15. децембар 2006.

ЗА ЧЛАНА:
2. ЗОРАН ВУКАЈЛОВИЋ, возач
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-62/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Управног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЈАНОШ ТАПАИ, економиста
ЧЛАНОВИ:
2. ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ, професор

15. децембар 2006.
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3. ИГОР МАРТОН, дипл.инг.машинства
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-63/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин именују
се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. мр ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ,
дипл.економиста
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. НЕНАД ГАВРАНИЋ, дипл.правник
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ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ПЕТАР КРСТИЋ,
ЧЛАН:
2. ИВАНА ПОПОВИЋ, студент
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-65/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

ЗА ЧЛАНА:
3. СЛАВЕНКО СТАНИШИЋ, електричар
236
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-64/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин именују
се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. СТЕВАН ЛОНЧАРСКИ,
пољопривредник
ЗА ЧЛАНА:
2. ВЕСЕЛА ВУКОВИЋ,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-66/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председникa, заменикa председника и чланa
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ПЕТАР ИЛИЋ, професор
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:

15. децембар 2006.

2. ВОЈИСЛАВ КОНЦУЛ
ЧЛАН:
3. МАРИЈА НАЂ, наставник.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-67/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин именују
се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. СТЕВАН РАДУНОВИЋ, дипл.правник
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. ДРАГАН БАБИЋ, приватни
предузетник
ЗА ЧЛАНА:
3. ВОЈИСЛАВ КОНЦУЛ, приватни
предузетник
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-68/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

15. децембар 2006.
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ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин именују
се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. МОМЧИЛО ГРЕБЕНАР, трговац
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЂУРА РАДЛИНСКИ, пензионер
ЧЛАН:
2. СИМО МРЂАН, саобраћајни техничар,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-69/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

ЗА ЧЛАНА:
2. МЕЂО ВИДЕ, економски техничар
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-70/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног одбора Народног музеја у Зрењанину:
1. БОШКО КОЈЧИЋ, радник,
2. САША ЉЕВАР, професор историје,
3. ЗЛАТА ИСАКОВ, ветеринарски
техничар.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-71/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора Народног музеја у Зрењанину:
1. МЛАДЕН МИЦКОСКИ,
дипл. математичар,
2. АДАМ ПАЉО,
дипл.инг.електротехнике.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
I
У Управни одбор Народног музеја у
Зрењанину именују се:

15. децембар 2006.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-73/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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1. ГОРДАНА КУСАЛО, професор,
2. ГАЈО БИБЕРЏИЋ, професор
3. ДУШКО ГРУЈИЋ.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-72/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
I
У Надзорни одбор Народног музеја у
Зрењанину именују се:
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
општине
образовању
Привременог
органа
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

1. ДРАГАН ГУЏЕВ, дипл.инг.
2. НАДИЦА ЛУДОШКИ, текстилни
техничар
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-74/06-I-04-01

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА''
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног одбора''Културног центра Зрењанина'' :
1. РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ, менаџер,
2. ИВИЦА РОГИЋ, менаџер,
3. ЛАСЛО ПОЉАК, инг. машинства.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-75/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА''

Страна 277

I
У Управни одбор ''Културног центра
Зрењанина'' именују се:
1. ДУШКО ЈАКОВЉЕВИЋ, економиста,
2. СРЂАН МАРИНКОВИЋ,
3. ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ, полицајац
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-76/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА''
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора''Културног центра Зрењанина'' :
1. ВЕРИЦА КАРАНОВИЋ, професор,
2. БОСИЉКА БОЖИЋ, службеник.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-77/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

Страна 278

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

1. ЗОРАН СИМИН, професор,
2. ИВАНА ГОЛУБОВИЋ, студент,
3. РАДОВАН БАЈИЋ, дипл.правник.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА''
I
У Надзорни одбор ''Културног центра
Зрењанина'' именују се:
1. ДУШАН РАДИН, студент
2. РАДЕНКО МИЛАНОВИЋ, угоститељ
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-78/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-79/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ''ЕЧКА'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Савремене галерије
уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин именују се:
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈE УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ''ЕЧКА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног одбора Савремене галерије уметничке
колоније ''Ечка'' Зрењанин:

1. НОВИЦА СТЕФАНОВ, технолог
2. СИНИША КАПЕЛЕР, архитекта
3. МИОДРАГ ЈАНКУЛОВ, пољопривредни
техничар
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-80/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ''ЕЧКА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора Савремене галерије уметничке
колоније ''Ечка'' Зрењанин:
1. ВЕСНА ОЛУЈИЋ – БОЖИЋ, академски
сликар,
2. КОРНЕЛИЈА КОЧИШ, текстилни
инжењер.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-81/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ''ЕЧКА'' ЗРЕЊАНИН

Страна 279

I
У Надзорни одбор Савремене галерије
уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин, именују се:
1. ВЕСНА ГРАХОВАЦ, дипл.економиста
2. МАРКО МАЛИНИЋ
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-82/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'':
1. УРОШ СТЕПАНОВ, дизајнер,
2. АРПАД АРЧА, професор историје,
3. КАТАРИНА БОЖИЋ, апсолвент
економије.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-83/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

Страна 280
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' именује се:
1. ЂОРЂЕ МИХЊЕВИЋ, дипл.инг.
2. ГИНА ПЛАНИНЧИЋ, дипл.економиста,
3. МИРОСЛАВА ЗДРАВКОВИЋ,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-84/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I

15. децембар 2006.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'':
1. ИВАНА ЦРЊАКОВИЋ, студент,
2. ЗОРЕ ТАНАСКОВСКИ,
дипл.економиста.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-85/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
У Надзорни одбор Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' именује се:
1. ИВАНА РАЈЛИЋ,
2. МАРИЈА НАЂ
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-86/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног
одбора
Туристичке
организације
општине Зрењанин:
1. СЛАВОЉУБ ГРОЗДАНОВ, професор,
2. ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ, машински
инжењер,
3. ЈОЖЕФ СТОЈКО, професор
информатике,
4. ЈАДРАНКА НЕДЕЉКОВИЋ, фризер.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-87/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

Страна 281

I
У Управни одбор Туристичке организације
општине Зрењанин именује се:
1. ЉИЉАНА МИЦИЋ, саобраћајни
инжењер
2. СНЕЖАНА МИХАЈЛОВ,
3. БРАНКА НИНИЋ – РАШЕТА,
4. МИЛОРАД АЏИЋ, техничар
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-88/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора Туристичке организације
општине Зрењанин:
1. ВЛАДА ДАШИЋ, професор,
2. ШИБАВ МИРАН, студент.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-89/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

Страна 282

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
Привременог
органа
општине
образовању
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
У
Надзорни
одбор
Туристичке
организације општине Зрењанин именују се:
1. УРОШ МИЛОЈЕВИЋ, дипл.економиста,
2. РАДА КОНСТАНТИНОВ,
електротехничар,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-90/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I

15. децембар 2006.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног одбора Центра за социјални рад општине
Зрењанин:
1. КРИСТИНА ЋИРИШАН,
дипл.економиста,
2. ДАНИЦА ЂУРАШИНОВ,
административни радник,
3. МАРИНА МАРТИНОВ, радник.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-91/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
262
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Центра за социјални рад
општине Зрењанин именује се:
1. РОБЕРТИНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ,
дипл.економиста,
2. ДОНАТА МЕКТЕРОВИЋ, виша
медицинска сестра
3. СТЕВАН ПЕТРОВИЋ, наставник
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-92/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора Центра за социјални рад
општине Зрењанин :
1. АНИКО ТОТ, дипл.фармацеут,
2. ДАНИЈЕЛА ТОРАЧКИ, васпитач.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-93/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
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I
У Надзорни одбор Центра за социјални рад
општине Зрењанин именују се :
1. ОЛИВЕРА ЏЕФЕРДАНОВИЋ,
дипл.економиста,
2. ДУШКО КНЕЖЕВИЋ, трговац
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-94/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Управног одбора Спортског савеза општине
Зрењанин:
1. СЛАВКО ЖИВА, адвокат,
2. НЕБОЈША ЈАГЕР, дипл.инг.машинства,
3. ДУШАН КНЕЖЕВ, професор физичког
васпитања,
4. ДРАГАН ГРОЗДАНОВ,
5. СЛАВКО УГАРКОВИЋ, предузетник,
6. МИДХАТ БАЛИЋ.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-95/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

Страна 284

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН''
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Спортског савеза
општине Зрењанин именују се:
1. РАЈКО ПЕТРОВИЋ, правник,
2. МИЛАН ТАТИЋ, тренер,
3. СЛАВКО УГАРКОВИЋ, приватни
предузетник,
4. МИЛЕНА БАТАЊАЦ, тренер,
5. ДУШАН КИЈАЦ, професор,
6. РАДИВОЈ МИХАЈЛОВИЋ, спортски
радник.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-96/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.

I
ВРШКА ЈОЗЕФ, инг.грађевине, разрешава
се дужности члана ''Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин''.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-97/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН''
I
АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ, именује се
за члана Управног одбора ''Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин''.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
општине
образовању
Привременог
органа
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-98/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

15. децембар 2006.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН''
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Надзорног одбора ''Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин'':
1. ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.економиста,
2. МАРИЈА КАТИЋ, апсолвент.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-99/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
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''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН''
I
У Надзорном одбору ''Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин'' именују се:
1. ЖЕЉКО ФИЛИПОВИЋ, електротехничар,
2. ИВИЦА МАРЈАНСКИ, дипл.инг.електротехнике
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-100/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА УСМЕРАВАЊЕ И ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊИ
НАФТЕ И ГАСА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника, потпредседника, секретара и чланова
Управног одбора Фонда за усмеравање и доделу
средстава накнаде за коришћење добара од општег
интереса у производњи електричне енергије и
производњи нафте и гаса општине Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ПЕТАР МИХАЈЛОВ, дипл.економиста
ПОТПРЕДСЕДНИК:
2. ГОРАН КАУРИЋ, спортски тренер
СЕКРЕТАР:
3. РАДОСЛАВ ВЛАШКАЛИН, маш. техничар
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4.
5.
6.
7.

ЧЛАНОВИ:
4. МИЛОВАН МИЈАТОВ, маш.техничар,
5. МИРОЊЕЛ БУРСА, земљорадник,
6. ПЕРО ПИЛИПОВИЋ, радник,
7. ГЕЗА ПИНТЕР, правник.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-101/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.

МИЛАН КАЛЕНОВИЋ,
ЈАНОШ ТАПАИ,
ВЕСЕЛИН ГРУЈИЋ, радник
ПЕРО ПИЛИПОВИЋ.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-102/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА УСМЕРАВАЊЕ И ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊИ
НАФТЕ И ГАСА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Фонда за усмеравање и
доделу средстава накнаде за коришћење добара од
општег интереса у производњи електричне енергије
и производњи нафте и гаса општине Зрењанин
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. МИРОЊЕЛ БУРСА, земљорадник
ЗА ПОТПРЕДСЕДНИКА:
2. ФЕРЕНЦ
БАЛИНТ,
техничар
ЗА СЕКРЕТАРА:
3. ДЕЈАНА БЕЦИН,
ЗА ЧЛАНОВЕ:

саобраћајни

На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) и
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ЂУРИЦА БОЖИДАР, дипл.инг.грађевине,
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу
и уређење града Зрењанина'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-103/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) и
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИНКА АРСИЋ, дипл.инг.архитектуре,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-104/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
органа
општине
образовању
Привременог
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) и
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I

Страна 287

БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ, дипл.инг.грађевине
разрешава се дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-105/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) и
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
I
РАДИВОЈЕ ДРАШКОВИЋ, дипл.економиста,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-106/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

Страна 288
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) и
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

I
ЖИКА ЖИВАДИНОВИЋ, дипл.економиста,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-108/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ТИХОМИР
ИСАКОВ,
грађевински
инжењер, разрешава се дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-107/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) и
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН

15. децембар 2006.

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА''
I
ПРЕДРАГ ПЕРКИЋ, професор информатике, разрешава се дужности директора ''Културног
центра Зрењанина''
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-109/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

15. децембар 2006.

Број 19
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ЗРЕЊАНИНА''
I
СРЕДО ПАЈИЋ, дипл.економиста, именује
се за вршиоца дужности директора ''Културног
центра Зрењанина''
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-110/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ''ЕЧКА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАДОВАН
ЖИВАНКИЋ,
професор,
разрешава се дужности директора Савремене
галерије уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-111/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
282
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ''ЕЧКА''
ЗРЕЊАНИН
I
НЕНАД НЕДЕЉКОВ, академски сликар,
именује се за вршиоца дужности директора
Савремене галерије уметничке колоније ''Ечка''
Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-112/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
283
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША
ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ТАТЈАНА ПАСКАШ, дипл.психолог,
разрешава се дужности директора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-113/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
284
На основу члана 22. став 1. тачка 8.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст)
члана 3. Пословника о раду Привременог органа
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 15/06) а у вези члана 2. и 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 14.12.2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША
ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
МИЛАН КОЧАЛОВИЋ, глумац, именује
се за вршиоца дужности директора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

15. децембар 2006.

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-114/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.
285
На основу члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин Владе РС бр. 05 број 020-9949/2006 од
16.11.2006.год. („Сл.глaсник РС“,бр.104/06), члана
22. Статута општине Зрењанин („Сл.лист општине
Зрењанин“, бр. 16/05-пречишћен текст), у вези
члана 117. и118. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“,бр. 09/02 и 33/04), а у складу са
мишљењем министарства за државну управу и
локалну самоуправу бр. 130-011-00-00264/2004-09
од 14.10.2004. год., Привремени орган општине
Зрењанин, на седници одржаној дана 14.12.2006.
год. донео је следећу :
ОДЛУКУ
I
Са зграде и из службених просторија
општине Зрењанин уклањају се покрајински
симболи грб и застава.
II
Извршење
ове
Одлуке
спровешће
Општинска управа општине Зрењанин одмах по
ступању на снагу исте.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања.
IV
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Зрењанин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-129-115/06-I-04-01
Дана: 14.12.2006. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Борислав Гађански с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

Страна
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179.

Одлука о изменама и допунама Статута општине Зрењанин

180.

Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице''Доља-Црни Шор'' Зрењанин
225

181.

Одлука о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице ''Доља –
Црни Шор'' Зрењанин за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. године
226

182.

Одлука о проглашењуОдлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Вељко Влаховић'' Зрењанин
227

183.

Одлука о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице ''Вељко 227
Влаховић'' Зрењанин за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. године

184.

Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса на територији 228
Месне заједнице ''Јанков Мост'' Јанков Мост

185.

Одлука о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице ''Јанков 228
Мост'' Јанков Мост за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. године

186.

Одлукао проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне 230
заједнице ''Ботош'' Ботош

187.

Одлука о увођењу самодоприносана територији Месне заједнице ''Ботош'' 230
Ботош за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. године

188.

Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу самодоприноса на 231
територији Месне заједнице ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин

189.

Решење о именовању Комисије за спровођење поступка личног изјашњавања 232
уз потпис о увођењу самодоприноса за период 01.01.2007. до 31.12.2011.
године на територији Месне заједнице ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин

190.

Одлука о платама, додацима, накнадама и другим примањима 232
именованих лица и чланова радних тела Привременог органа општине
Зрењанин

191.

Одлука о општинским административним таксама

192.

Одлука о заштити
Зрењанину''

парк

у 238

193.

Одлука о заштити споменика природе ''Храст лужњак у Зрењанину''

239

194.

Одлука о заштити споменика природе ''Бели дуд у Белом Блату''

241

195.

Одлукао изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

243

196.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на 243
територији општине Зрењанин

197.

Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изради плана детаљне 244
регулације ''Језеро II'' у Зрењанину
- Одлука у вези стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације ''Језеро
II'' у Зрењанину на животну средину

198.

Закључак и Извештај о активностима, стању људских права и правној
сигурности Омбудсмана за територију Општине Зрењанин у 2006. години

споменика

природе''Жупанијски

225

234

245
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199.

Решење о разрешењу члана Комисије за кадровска, административна питања 259
и радне односе

200.

Решење о именовању члана Комисије за кадровска, административна питања 259
и радне односе

201.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Зрењанинске гимназије 260
Зрењанин

202

Решење о именовању члана Школског одбора Зрењанинске гимназије 260
Зрењанин

203.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

260

204.

Решење о именовању члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

261

205.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 261
Зрењанин

206.

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 261
Зрењанин

207.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе 'Урош Предић'' 262
Орловат

208.

Решење о именовању чланаШколског одбора Основне школе ''Урош Предић'' 262
Орловат

209.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Братство'' 263
Арадац

210.

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство'' 263
Арадац

211.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''1.Октобар'' 263
Ботош

212.

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''1.Октобар'' 264
Ботош

213

Решење о разрешењу заменика
Зрењанину

члана Општинске изборне комисије у 264

214

Решење о именовању заменика
Зрењанину

члана Општинске изборне комисије у 264

215

Решење о разрешењу председника Управног одбора Новинско-издавачког 265
Јавног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин

216.

Решење о именовању председника Управног одбора
Новинско-издавачког Јавног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин

217.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Радио 265
Зрењанин'' Зрењанин

218.

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Радио 266

265
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Зрењанин'' Зрењанин
219.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Радио 266
Зрењанин'' Зрењанин

220.

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Радио 266
Зрењанин'' Зрењанин

221.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Дирекција 267
за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин

222.

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа 'Дирекција 267
за изградњу и уређење градаЗрењанина'' Зрењанин

223.

Решење о разрешењу
чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа 268
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин

224.

Решење о именовању
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 268
'Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин

225.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног стамбеног предузећа 268
''Зрењанин'' Зрењанин

226.

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног стамбеног предузећа 269
''Зрењанин'' Зрењанин

227.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног стамбеног предузећа 269
''Зрењанин'' Зрењанин

228.

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног стамбеног предузећа 269
''Зрењанин'' Зрењанин

229.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа 270
''Водовод и канализација'' Зрењанин

230.

Решење о именовању
чланова Управног одбора Јавног комуналног 270
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин

231.

Решење о разрешењу
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 271
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин

232.

Решење о именовању
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 271
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин

233.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа 271
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

234.

Решење о именовању
чланова Управног одбора Јавног комуналног 272
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

235.

Решење о разрешењу
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 272
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

236.

Решење о именовању
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 272
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

237.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа 273
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''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
238.

Решење о именовању
чланова Управног одбора Јавног комуналног 273
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

239.

Решење о разрешењу
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 274
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

240.

Решење о именовању
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 274
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

241.

Решење о разрешењу
Зрењанину

чланова Управног одбора Народног музеја у 274

242.

Решење о именовању
Зрењанину

чланова Управног одбора Народног музеја у 275

243.

Решење о разрешењу
Зрењанину

244.

Решење о именовању
Зрењанину

чланова Надзорног одбора Народног музеја у 275

245.

Решење о разрешењу
Зрењанина''

чланова Управног одбора ''Културног центра 276

246.

Решење о именовању
Зрењанина''

чланова Управног одбора ''Културног центра 276

247.

Решење о разрешењу
Зрењанина''

чланова Надзорног одбора ''Културног центра 276

248.

Решење о именовању
Зрењанина''

249.

Решење о разрешењу
чланова Управног одбора Савремене галеријe 277
Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин

250.

Решење о именовању
чланова Управног одбора Савремене галерије 277
Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин

251.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Савремене галерије 278
Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин

252.

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Савремене галерије 278
Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин

253.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Народног позоришта ''Тоша 278
Јовановић'' Зрењанин

254.

Решење о именовању чланова Управног одбора Народног позоришта ''Тоша 279
Јовановић'' Зрењанин

255.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша 279
Јовановић'' Зрењанин

256.

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша 279

чланова Надзорног одбора Народног музеја

чланова Надзорног одбора

у 275

''Културног центра 277
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Јовановић'' Зрењанин
257.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације 280
општине Зрењанин

258.

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације 280
општине Зрењанин

259.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке организације 280
општине Зрењанин

260.

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације 281
општине Зрењанин

261.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад 281
општине Зрењанин

262.

Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад 281
општине Зрењанин

263.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад 282
општине Зрењанин

264.

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад 282
општине Зрењанин

265.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Спортског савеза општине 282
Зрењанин

266.

Решењео именовању чланова Управног одбора Спортског савеза општине 283
Зрењанин

267.

Решење о разрешењу члана Управног одбора ''Завода за заштиту споменика 283
културе Зрењанин''

268.

Решење о именовању члана Управног одбора ''Завода за заштиту споменика 283
културе Зрењанин''

269.

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ''Завода за заштиту 284
споменика културе Зрењанин''

270.

Решење о именовању члана Надзорног одбора ''Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин''

271.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Фонда за усмеравање и 284
доделу средстава накнаде за коришћење добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса општине
Зрењанин

272.

Решење о именовању чланова Управног одбора Фонда за усмеравање и 285
доделу средстава накнаде за коришћење добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса општине
Зрењанин

273.

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа 285
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин

284
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274.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа 286
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин

275.

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и 286
зеленило'' Зрењанин

276.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 286
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

277.

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 287
паркинзи'' Зрењанин

278.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 287
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

279.

Решење о разрешењу директора ''Културног центра Зрењанина''

280.

Решење о именовању вршиоца дужности директора ''Културног центра 288
Зрењанина''

281.

Решење о разрешењу директора Савремене галерије Уметничке колоније 288
''Ечка'' Зрењанин

282.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Савремене галерије 288
Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин

283.

Решење о разрешењу директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 288
Зрењанин

284.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног позоришта 289
''Тоша Јовановић'' Зрењанин

285.

Одлука о уклањању покрајинских симбола са зграде и из службених 289
просторија општине Зрењанин

287
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