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 На основу члана 47. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) и члана 11. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2015. годину (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 31/14), Градско веће 
града Зрењанина, дана 08.01.2015. године, 
доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 
 1. УСВАЈА СЕ Програм расподеле 
средстава остварених од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно, 
пољопривредног објекта у државној својини за 
2015. годину. 
 2. Саставни део овог закључка је 
Програм расподеле средстава остварених од 
давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно, пољопривредног објекта у државној 
својини за 2015. годину. 
 3. Закључак и Програм објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-6-1/15-III 
Дана: 08.01.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 Чедомир Јањић,с.р. 
 
 На основу члана 47. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) и члана 11. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2015. годину (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 31/14), Градско веће 
града Зрењанина, дана 08.01.2015. године, 
доноси 

 
П Р О Г Р А М 

Расподеле средстава остварених од давања у 
закуп пољопривредног земљишта, односно, 
пољопривредног објекта у државној својини 

за 2015. годину 
 
 I. Овим Програмом врши се расподела 
средстава остварених од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно, 
пољопривредног објекта у државној својини у 
2015. години као и пренетих из претходне 
године.  
 
 II. Средства од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно, 
пољопривредног објекта у државној својини, 
предвиђена су Одлуком о буџету града 
Зрењанина за 2015. годину, раздео 4 – Градска 
управа, Функција 421 -  пољопривреда; позиције 
– 132, 133, 134, 135 и 136 финансирање радова 
на заштити, уређивању и коришћењу 
пољопривредног земљишта.  
 
 III. Средства из тачке II овог Програма 
расподељују се на следећи начин: 
  

1.) позиција – 132, економска 
класифијација 424 – специјализоване услуге, 
средства у износу од 100.000.000,00 динара, 
распоређују се на следећи начин: 

- За спровођење комасације на територији 
града Зрењанина, до износа од 80.000.000,00 
динара; 

- За услуге обележавање парцела државног 
земљишта, до износа од 2.000.000,00 динара; 

- За услуге у области побољшања 
квалитета обрадивог пољопривредног 
земљишта, до износа од 1.000.000,00 динара; 

- За потребе мелиорације пољопривредног 
земљишта, ливада и пашњака, до износа од 
1.000.000,00 динара; 

- За потребе претварања необрадивог у 
обрадиво земљиште, до износа од 1.000.000,00 
динара; 
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- За услуге биолошке рекултивације 
пољопривредног земљишта, до износа од 
1.000.000,00 динара; 

- За услуге контроле плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта, до износа од 
10.000.000,00 динара; 

- За услуге утврђивања постојања опасних 
и штетних материја у пољопривредном 
земљишту, до износа од 1.000.000,00 динара; 

- За студијско – истраживачке радове, до 
износа од 1.000.000,00 динара и 

- За остале специјализоване услуге, до 
износа од 2.000.000,00 динара. 
 

2.) позиција – 133, економска 
класификација 425 – текуће поправке и 
одржавање, средства у износу од 203.000.000,00 
динара, распоређују се на следећи начин:  

- За изградњу и одржавање канала за 
одводњавање и наводњавање на територији 
града Зрењанина, до износа од 73.000.000,00 
динара; 

- За изградњу, уређење и одржавање 
атарских путева на територији града Зрењанина, 
до износа од 130.000.000,00 динара. 
 

3.) позиција – 134, економска 
класификација 426 - материјал, средства у 
износу од 10.000.000,00 динара, распоређују се 
на следећи начин: 

- За подизање ветрозаштитних појасева у 
атарима насељених места града Зрењанина, до 
износа од 10.000.000,00 динара. 

 
4.) позиција – 135, економска 

класификација 511 – зграде и грађевински 
објекти, средстава у износу од 61.000.000,00 
динара, , распоређују се на следећи начин: 

-  За бушење бунара по насељеним 
местима, до износа од 40.000.000,00 динара, 

-  За финансирање пројекта, бушење 
бунара и изградњу пута на локацији Марјанов 
брод, до износа од 11.500.000,00 динара, 

-  За ТС, ВН и НН на локацијама викенд 
зона код Елемира, Клека, Лазарева, Марјанов 
брод, до износа од 9.500.000,00 динара. 
 

5.) позиција – 136, економска 
класификација 512 – машине и опрема, 
средстава у износу од 10.000.000,00 динара, , 
распоређују се на следећи начин: 

- За опремање службе за противградну 
заштиту, до износа од 3.500.000,00 динара; 

- За опремање пољочуварске службе, до 
износа од 6.000.000,00 динара и  

- За опремање канцеларије за израду 
годишњег програма, до износа од 500.000,00 
динара. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-6-1-1/15-III 
Дана: 08.01.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 Чедомир Јањић, с.р. 
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На основу члана 61. став 1. и члана 107. став 
4. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст и 
37/13), начелник Градске управе града 
Зрењанина дана 13. јануара 2015. године, донео 
је следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПРОСТОРИЈА  

ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 
I 
 

У Решењу о одређивању просторија за 
склапање брака на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 15/10, 
11/11 и 7/14), у глави I. тачка 1. алинеја 1. мења 
се и гласи: 

 
''- у седишту града Зрењанина, ул. Трг 

слободе бр. 10 и то: у Сали за венчавање у 
згради Градске управе (соба број 34.), у Градској 
башти (Жупанијском парку) и у Свечаној сали 
Скупштине града Зрењанина (Барокној сали) до 
окончања радова у Сали за венчавање.'' 
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II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
Број:016-12/15-2-IV 
Дана: 13. јануара 2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
  
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 НАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 Јасмина Малинић,с.р. 
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