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На основу члана 59. став 1. а у вези са
чланом 66. став 7. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07
и 83/14 – др. закон) и члана 30. став 1. тачка 20.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
23.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
брoj 29/16) у члану 8. став 1. трећа алинеја
брише се.
Члан 2.
У члану 13. став 1. у четвртој алинеји,
тачка се замењује зарезом и додаје се пета
алинеја која гласи:
''- стручне и административно-техничке
послове у вези са спровођењем поступака јавних
набавки.''
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На основу члана 2. став 3. тачка 7. и чл. 4
став. 3. Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник РС'', број 88/11), члана 30.
тачка 6. и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13-пречишћени текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14) Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
Члан 1.

У члану 56. став 2. мења се и гласи:
''Акт
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији Градске управе усваја Градско
веће.''

У Одлуци о паркирању возила
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 6/09,
17/09, 1/10, 2/10-исправка, 14/10-др.Одлука,
1/11, 5/11, 19/11, 32/13, 13/14, 18/14, 31/14,
33/15 и 19/16 ) у члану 4. у ставу 2. и 3, члану 7.
став 1., члану 8. став 1., члану 9. став 4., члану
10. став 5. и члану 11. став 3. речи: „ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина“ Зрењанин“ у одговарајућем падежу
замењују се речима: „предузеће за управљање
путевима“ у одговарајућем падежу.

Члан 4.

Члан 2.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина.''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

У члану 12.
мењају се и гласе:

у ставу 3. тачке 1, 2 и 3.

„1. Прва зона (црвена зона), коју чине
улице: Краља Петра I, Краља Александра I
Карађорђевића (испред пешачког моста),
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Пупинова, Светосавска, Јеврејска, Сарајлијина,
Гимназијска и Светозара Марковића.
2. Друга зона (жута зона), коју чине
улице: Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара
Душана (од Слободана Бурсаћа до Бул.
Милутина Миланковића), Савезничка, Народног
фронта и паркинг простор на саобраћајници
испод платоа „Војвођанске банке“.
3. Трећа зона (зелена зона) коју чине
улице; Кеј 2. октобар (код зграде Суда),
Гундулићева,
Обала
Соње
маринковић,
Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара,
паркинг на пијаци „Багљаш“, паркинг места у
улици 20. Октобра, паркинг на пијаци „Југ
Богдана“, паркинг места у улици Саве Текелије,
паркинг места на локацији Нове пијаце, омеђене
улицама Булевар Милутина Миланковића
(магистрала) и Жарка Зрењанина, Даничићева,
паркинг иза Дечијег диспанзера и Марка
Орешковића.“
Члан 3.
У члану 16. после става 4. додају се
ставови 5и 6 који гласе:
"Уколико је возило регистровано ван
територије Републике Србије, а за које није
плаћена такса за паркирање, или му је истекло
плаћено време паркирања, може се однети
специјалним возилом „Паук“, при чему власник,
односно корисник возила у том случају плаћа
трошкове одношења возила специјалним
возилом „Паук“, за чије уклањање-одношење,
налог даје овлашћено лице Предузећа односно
Предузетника.
Предузеће може ради омогућавања
несметаног коришћења јавних паркиралишта да
уклони, премести возило, односно да постави
уређај којим се спречава одвожење возила, по
налогу надлежног органа.’’.
Члан 4.
У члану 16а. после става 4. додаје се
ставови 5 и 6 који гласе:
„Уколико
корисник
паркиралишта,
јавног такси стајалишта или паркинг места
резервисаног за возила инвалида, не плати таксу
за паркирање или прекорачи плаћено време
паркирања, овлашћени радник предузећа
(контролор паркирања), односно предузетника,
доставиће му посебну паркинг карту (ППК),
ради регулисања плаћања паркирања, тако што
ће исту ставити на возило (испод брисача и
фотографисати уз регистрациону налепницу), те
њено касније уништење или губитак, не утиче на
ваљаност извршене доставе, односно уручење
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(ППК).
Корисник паркиралишта дужан је да
поступи по примљеној посебној паркинг карти у
року од 5 (пет) дана, а на начин утврђен у тексту
посебне паркинг карте.“
Члан 5.
У члану 23. иза речи: ‘’инспекцијских
служби‘’ уместо везника:’’и’’ставља се запета а
иза речи ’’предузећа’’ додаје се везник и речи:
‘’и возила Градске управе’’.
Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-6/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 11. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађ.дин.изн.,125/14-усклађени
дин.изн.,
95/15-усклађени дин.изн, 83/1 и 91/16-усклађени
дин.изн.) и члана 30. тачка 3. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14) Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 34/13,
37/13, 31/14 и 33/15) у делу: ТАРИФА
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ, Тарифни
број 3 мења се и гласи:
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''
Локална комунална такса за држање
моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина плаћа се
такса и то:

динара
1. За теретна возила:
1.1. до 2 т
1.2. од 2 т до 5 т
1.3. од 5 т до 12 т
1.4. преко 12 т
1.5. теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
2. За путничка возила:
2.1. до 1.150 цм³
2.2. преко 1.150 цм³ до 1.300 цм³
2.3. преко 1.300 цм³ до 1.600 цм³
2.4. преко 1.600 цм³ до 2.000 цм³
2.5. преко 2.000 цм³ до 3.000 цм³
2.6. преко 3.000 цм³
3. За мотоцикле
3.1. до 125 цм³
3.2. преко 125 цм³ до 250 цм³
3.3. преко 250 цм³ до 500 цм³
3.4. преко 500 цм³ до 1.200 цм³
3.5. преко 1.200 цм³
4. За аутобусе и комби бусеве 50,00 дин. по регистрованом
седишту
5.
За
прикључна
возила:
теретне
приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
5.1. до 1 т носивости
5.2. од 1 т до 5 т носивости
5.3. од 5 т до 10 т носивости
5.4. од 10 т до 12 т носивости
5.5. носивости преко 12 т
6. За вучна возила (тегљаче) чија је снага мотора
6.1. до 66 киловата
6.2. од 66 киловата – 96 киловата
6.3. од 96 киловата до 132 киловата
6.4. од 132 киловата до 177 киловата
6.5. преко 177 киловата
7. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјална возила за превоз пчела

1.640,00
2.180,00
3.820,00
5.450,00
540,00
540,00
1.090,00
1.630,00
2.180,00
3.290,00
5.450,00
440,00
650,00
1.090,00
1.320,00
1.630,00

440,00
760,00
1.040,00
1.420,00
2.180,00
1.630,00
2.180,00
2.740,00
3.290,00
4.380,00
1.090,00

Члан 2.
Тарифни број 6 мења се и гласи:
'' Коришећње простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима:
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динара
I За коришћење простора за паркирање возила на општим,
посебним и привременим паркиралиштима по паркинг зонама
плаћа се по започетом сату:
1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА
I Зона
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред
пешачког моста), Пупинова, Светосавска, Јеврејска, Сарајлијина,
Гимназијска и Светозара Марковића
II Зона
Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана
Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, Народног
фронта и паркинг простор на саобраћајници испод платоа
„Војвођанске банке“
III Зона
Кеј 2. октобар (код зграде Суда), Гундулићева, Обала Соње
маринковић, Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара, паркинг на
пијаци „Багљаш“, паркинг места у улици 20. Октобра, паркинг на
пијаци „Југ Богдана“, паркинг места у улици Саве Текелије,
паркинг места на локацији Нове пијаце, омеђене улицама Булевар
Милутина Миланковића (магистрала) и Жарка Зрењанина,
Даничићева, паркинг иза Дечијег диспанзера и Марка Орешковића.
Сезонско паркиралиште код градског базена.
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА
Паркинг простор у улици Вука Караџића
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице
саобраћајне полиција)
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА
Паркинг „Житни трг“
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“,
Паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)
II За коришћење простора за паркирање возила на општим и
привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се
дневна карта:
I Зона
II Зона
III Зона
Паркинг простор у улици Вука Караџића
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице
саобраћајне полиције)

50,00

40,00

30,00

30,00
30,00

40,00
40,00
40,00

200,00
150,00
100,00
100,00
100,00

НАПОМЕНА:
Уколико корисник плати дневну карту за паркирање, биће у могућности да у периоду од 00 до 24 часа
користи паркинг места у I, II и III зони, као и на привременим пакриралиштима у улицама: Вука
Караџића и Милентија Поповића.

динара
III За коришћење простора за паркирање возила на општим,
посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама,
за претплатне карте плаћа се:
1. За I Зону – црвена зона
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- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За II Зону – жута зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За III Зону – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена пркиралишта (паркинг простор у улици Вука
Караџића и паркинг простор у улици Милентија Поповића )
- зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
6. За инвалиде на свим паркиралиштима осим на посебним
паркиралиштима
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
IV За коришећње простора за паркирање возила на општим,
посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама,
плаћа се закуп
1. За I Зону – црвена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За II Зону – жута зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За III Зону – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена пркиралишта, (паркинг простор у улици Вука
Караџића и улици Милентија Поповића)
- зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци

2.350,00
10.570,00
16.900,00
1.760,00
7.925,00
12.680,00
1.175,00
5.285,00
8.455,00

1.175,00
5.285,00
8.455,00
1.760,00
7.925,00
12.680,00

118,00
529,00
845,00

10.570,00
47.000,00
76.000,00
7.000,00
31.700,00
50.700,00
4.700,00
21.000,00
33.000,00

4.700,00
21.000,00
33.000,00
5.640,00
25.200,00
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- за 12 месеци
V За коришћење простора за паркирање возила на општим,
посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама,
плаћа се месечна претплатна карта за станаре:
1. За I Зону – црвена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За II Зону – жута зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За III Зону – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена пркиралишта, (паркинг простор у улици Вука
Караџића и улици Милентија Поповића)
- зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се комунална
такса
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
VII За коришћење простора за паркирање возила на општим
паркиралиштима, плаћа се месечна претплатна карта за закупце
тезги на пијацама: пијаца „Багљаш“, пијаца у Југ Богдановој
улици и Централна пијаца
VIII Због неплаћене таксе за паркирање возила или прекорачења
плаћеног времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта
(ППК)
I Зона
II Зона
III Зона
Паркинг простор у улици Вука Караџића
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице
саобраћајне полиције)
За јавна такси стајалишта
IX За бар-код картице, за посебна паркиралишта,
са аутоматском наплатом паркирања, наплаћује
се износ од 300,00 динара, приликом прве
куповине претплатне карте, а проксимит картице
у износу од 765,00 динара.
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39.600,00

600,00
2.500,00
4.000,00
470,00
2.000,00
3.200,00
350,00
1.500,00
2.400,00

350,00
1.500,00
2.400,00
420,00
1.800,00
2.880,00

550,00
2,500,00
4.000,00
600,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

X Претплатна карта за општа пaркиралишта са
вишом тарифом, важи и у зони са нижом
тарифом.

23. децембар 2016. год.

Број 34

Службени лист града Зрењанина

XI
Корисник
паркиралишта
куповином
претплатне карте за другу зону (жута зона),
остварује
право
коришћења
посебног
паркиралишта, уз куповину одговарајуће бар
код, односно проксимити картице.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник плаћања таксе по овом Тарифном
броју је корисник паркиралишта у смислу
Одлуке о паркирању возила.
Уколико корисник паркиралишта, јавног такси
стајалишта или паркинг места резервисаног за
возила инвалида, не плати пркирање или
прекорачи плаћено време паркирања (тачка
VIII), овлашћени радник Предузећа, односно
предузетника, доставиће му посебну паркинг
карту, ради регулисања плаћања паркирања,
тако што ће исту ставити на возило (испод
брисача и фотографисати уз регистрациону
налепницу), те њено касније уништење или
губитак, не утиче на ваљаност извршене доставе,
односно уручење посебне паркинг карте.
Корисник пркиралишта дужан је да поступи по
примљеној посебној паркинг карти у року од 5
(пет) дана, а на начин утврђен у тексту посебне
паркинг карте.
Ако корисник паркиралишта не плати посебну
паркинг карту, ЈКП „Пијаце и паркинзи“
Зрењанин припрема комплетну документацију
неопходну за покретање прекршајног поступка,
са захтевом за покретање прекршајног поступка
,против конкретног корисника простора за
паркирање и исто доставља Одељењу за
финансија – Одсек за локалну пореску
администрацију, како би исти поднео захтев за
покретање прекршајног поступка надлежном
суду.
2. Обрачун и наплату таксе врши ЈКП „Пијаце и
паркинзи“ Зрењанин.
3. Инвалидна и хендикепирана лица, која за своје
кретање користе аутомобил, с тим да им се у ове
сврхе издаје Инвалидска паркинг карта, а на
основу приказаног лекарског уверења, издатог
од стране Завода за јавно здравље Зрењанин и
фотокопије личне карте, ратни војни инвалиди и
учесници рата после 17.08.1990. године, уз
уверење о статусу ратног војног инвалида или
учесника рата, плаћају 5% од износа таксe’’
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Зрењанина’’.
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На основу члана 32. тачка 3. а у вези са
чланом 66. став 7. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07
и 83/14-др. закон), члана 9. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн,
95/15-усклађени дин.изн, 83/16 и 91/16усклађени дин. изн.), члана 30. тачка 3. и члана
107. став 1. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13прећишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о градским административним
таксама ("Службени лист општине Зрењанин",
број 19/06 и "Службени лист града Зрењанина",
бр. 24/08 и 14/10), у члану 13. после тачке 6.
додају се тач. 7, 8, 9. и 10. које гласе:
''7. физичка лица која остварују право по
основу социјалне заштите;
8. корисници материјалног обезбеђења
породице и права на туђу помоћ и негу;
9. ратни војни инвалиди и учесници
рата после 17.08.1990. године уз уверење о
статусу ратног војног инвалида или учесника
рата;
10. физичка лица која таксу не могу
поднети без штете по своје нужно издржавање,
односно нужно издржавање своје породице.''
Члан 2.
У Таксеној Тарифи, Тарифни бројеви 1,
2. и 3. мењају се и гласе:
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''I ПОДНЕСЦИ

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и
друге поднеске, ако овом Одлуком није
другачије прописано
200,00
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
Тарифни број 2.
1. За сва решења која доноси Градска
управа, ако овом Одлуком није другачије
прописано
400,00
2. За жалбе против решења које доноси
Градске управа, ако овом Одлуком није
другачије прописано
400,00
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
200,00''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-8/16-I
Дана: 23.12.2016. године
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На основу члана 30. став 1. тачка 6. и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
ПОВЛАШЋЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на
повлашћен градски превоз на територији града
Зрењанина и одређују се корисници права на
повлашћен градски превоз на територији града
Зрењанина.
Члан 2.
Право на повлашћен градски превоз на
територији града Зрењанина имају следећа лица
која имају пребивалиште на територији града
Зрењанина (у даљем тексту: корисници права):
1. Деца и ученици који похађају Основну
и средњу школу “9.мај” Зрењанин и деца и
ученици којима се признаје право на превоз на
основу мишљења Интерресорне комисије града
Зрењанина, као и пратиоцима, или личним
пратиоцима деце којима се ово право признаје;
2. Ученици средњих школа чије су
породице корисници новчане социјалне помоћи
Центра за социјални рад града Зрењанина, као и
ученици чије се породице на основу проценe и
потврде Центра за социјални рад града
Зрењанина, тренутно налазе у стању социјалне
потребе;
3. Корисници пензије жене старије од 60
година и мушкарци старији од 65 година, као и
жене старије од 60 година и мушкарци старији
од 65 година који се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање;
4. Корисници инвалидске пензије;
5. Особе са инвалидитетом:
- Лица са инвалидитетом и сметњама у
развоју која су корисници додатка за туђу негу и
помоћ,
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- Лица са сензорним оштећењима (слепа,
слабовида, глува, наглува, особе са аутизмом)
- Лица оболела од дистрофије и сродних
мишићних и неуромишићних болести,
- Лица оболела од плегија,
- Лица оболела од церебралне и дечије
парализе и мултиплекс склерозе, као и пратиоци
ових лица;
6. Болесници на дијализи и лица са
трансплантираним органима;
7. Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и
учесници рата после 17.08.1990. године:
8. Добровољни даваоци крви који су крв
дали тридесет и више пута;
9. Даваоци органа;
10. И други корисници за које надлежни
орган Градске управе процени да треба да
остваре право на повлашћен превоз.
Члан 3.
Право на повлашћен градски превоз на
територији града Зрењанина остварује се преко
предузећа којем је поверено обављање
комуналне делатности јавног линијског превоза
путника у градском и приградском саобраћају на
територији града Зрењанина.
Члан 4.
Ближи критеријуми за остваривање права
на повлашћен превоз, начин на који ће се
доказивати својство корисника права из члана 2.
ове одлуке и надлежни орган за утврђивање
права прописаће се Правилником.
Правилник из става 1. овог члана доноси
Градоначелник у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

објављивања
Зрењанина”.

у
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Број: 06-163-9/16-I
Дана: 23.12.2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 3. став 1. и члана 5. став 3.
Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’ бр. 15/16) и члана 30. тачка 8.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 23.12.2016.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
‘’ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ’’
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању ‘’Јавног предузећа
за урбанизам‘’ Зрењанин (‘’Службени лист града
Зрењанина’’ бр. 31/16-пречишћен текст) у члану
4. став 1. мења се и гласи:
‘’Седиште Предузећа је у Зрењанину,
улица Раде Кончара бб’’

Члан 5.
Члан 2.
Средства за остваривање права на
повлашћен градски превоз на територији града
Зрењанина обезбеђују се у буџету града
Зрењанина.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о остваривању права на
бесплатан градски превоз на територији града
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”,
број 22/11).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном

Члан 5. мења се и гласи:
„Претежна делатност Предузећа је:
71.11 Архитектонска делатност.
Остала делатност предузећа је
71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање.
У оквиру делатности предузеће обавља
следеће послове:
- aналитичко-студијске послове из области
просторног и урбанистичког планирања,
- припремање документације за рани јавни увид
пре израде нацрта планских докумената,
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- припремање иницијалних предлога за
доношење планских докумената од стране
Скупштине града,
- припремање и израда просторних и
урбанистичких плановa и предлагање мере за
њихово спровођење и других аката који се
односе на планирање, уређење и коришћење
простора,
- израда стратешких процена утицаја планова на
животну средину,
израда
пројеката
парцелације
и
препарцелације, пројеката исправке границе
суседних парцела и урбанистичких пројеката,
- израда правила уређења и грађења за
прибављање локацијских услова,
- давање мишљењa о могућности озакоњења
објеката и давање других стручних мишљења
органима Градске управе,
- израда информације о локацији,
-израда-издавање
условa
из
планских
докумената
за
потребе
решавања
имовинскоправних
односа,
конверзије
неизграђеног грађевинског земљишта, измене
граница суседних парцела,
-израда елабората о уређењу јавних површина и
израда урбанистичких услова и сагласности,
- обављање и других стручних послова у вези са
применом закона којим се уређује област
планирања, изградње објеката и уређења
грађевинског земљишта,
- вођење информационе основе, односно
праћење, обрада и анализирање података и
елемената неопходних за примену, доношење и
спровођење просторних и урбанистичких
планова – ГИС,
- вршење послова истраживања за потребе
планирања и уређења простора,
- евидентирање и чување документације која се
односи на планирање и уређење простора,
- развијање информационог система за потребе
уређења простора и рационалног развоја
делатности из надлежности локалне самоуправе,
- предлагање Скупштини града критеријумa за
категоризацију јавних
путева који су у
надлежности града и њихову категоризацију,
- управљање јавним путевима (општинским
путевима и улицама) у складу са законом што
обухвата следеће послове: коришћење јавног
пута (организовање и контрола наплате накнаде
за потребе јавног пута, вршење јавних
овлашћења и сл.), заштита јавног пута,
организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом
јавног
пута,
планирање
изградње,
реконструкције, одржавања и заштите јавног
пута, означавање јавног пута и вођење
евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-
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техничким подацима за те путеве и издавање
саобраћајно-техничких услова,
-издавање сагласности за изградњу, односно
реконструкцију прикључка на јавни пут,
- издавање сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као
и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавном путу,
- издавање сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као
и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл.у заштитном појасу
јавног пута,
- издавање сагласности за измену саобраћајних
површина пратећих садржаја јавног пута,
- издавање сагласности за одржавање спортске
или друге манифестације на јавном путу,
- издавање посебне дозволе за обављање
ванредног превоза на јавном путу,
- издавање одобрења за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на јавном
путу, односно поред тог пута,
- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа
стручну помоћ из делатности које обавља,
- вођење књиге основних средстава за објекте у
власништву града за које је вршила
инвеститорске послове а који се не воде у
другим јавним предузећима, односно у Градској
управи,
- обезбеђивање јавног осветљења,
- вршење и других послова које Предузећу
повери Оснивач.
Предузеће може обављати стручне
послове урбанистичког и просторног планирања,
као и друге стручне послове и за друге
кориснике.
Предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, ако за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
Предузеће може променити делатност,
уз претходну сагласност Оснивача.“
Члан 3.
Предузеће ће ускладити свој статут и
остала акта са овом одлуком у року од 30 дана
од дана њеног ступања на снагу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-10/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
374
На основу члана 39. став 1. Закона о
туризму (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15),
члана 1. Закона о јавним службама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 42/91, 71/94,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05испр. др. закона и 83/14-др.закон) и чл. 30. став.
1. тачка 8. и 107. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
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разгледница, честитки, формулара, постера и
репродукција уметничких дела, рекламног
материјала, осталог штампаног материјала и
издавање статистичких и других информација
70.21 – Делатност комуникација и односа са
јавношћу (давање савета, усмеравање и пружање
оперативне помоћи у вези с комуницирањем и
односима с јавношћу у области туризма)
70.22 – Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем (давање
савета и пружање помоћи економским
субјектима и јавним службама, који се односе на
планирање, организациона питања, ефикасност
пословања
и
контролу,
управљање
информацијама из области туризма)
73.11 – Делатност рекламних агенција (креирање
и објављивање реклама у новинама, часописима,
на радију, на телевизији, на интернету и другим
медијима, креирање и постављање реклама на
отвореном простору нпр. на рекламним таблама,
панелима, билтенима, у излозима, осликавање
аутомобила и аутобуса, рекламирање из ваздуха,
дистрибуирање или испоручивање пропагандног
материјала или узорака)
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења
79.90 – Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима
82.30 – Организовање састанака и сајмова
93.21 – Делатност забавних и тематских паркова
93.29 – Остале забавне и рекреативне
делатности.''

Члан 1.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
У Одлуци о оснивању Туристичке
организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанин'' број 29/16) у члану 6. после
става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Поред делатности и послова из става 1. и
2. овог члана, Туристичка организација града
Зрењанина обавља и следеће делатности:
18.12 – Остало штампање (брошура, плаката,
рекламних каталога, проспеката и других
штампаних реклама)
47.78 – Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама
(продаја на мало сувенира, рукотворина,
религијских предмета и продаја непрехрамбених
производа на другом месту непоменутих)
55.10 – Хотели и сличан смештај (у хотелима,
мотелима и објектима домаће радиности)
55.30 – Делатност кампова, ауто–кампова и
кампова за туристичке приколице
58.19 – Остала издавачка делатност (укључујућу
on-line): каталога, фотографија, гравира и

Члан 2.
У члану 7. став 3. после треће алинеје
додају се четврта и пета алинеја које гласе:
''-средстава буџета Републике Србије,
-средстава буџета Аутономне Покрајине
Војводине.''
Досадашње четврта и
постају шеста и седма алинеја.

пета

алинеја

Члан 3.
Ова Одлука ступа на
објављивања у ''Службеном
Зрењанина'' .

снагу даном
листу града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
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Број: 06-163-11/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
375
На основу члана 10. став 5. Закона о
социјалном становању ("Службени гласник РС"
број 72/09) и члана 30. став 1. тачка 6. и члана
107. Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина бр. 26/2013 пречишћен текст,
37/2013, 11/2014, 20/2014 и 28/2014) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
23.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ
СТАНОВИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА
ОСНОВУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ
СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
Члан 1.
У Одлуци о располагању становима
града Зрењанина на основу програма изградње
станова за социлано становање ("Службени лист
града Зрењанина бр. 15/2015) у члану 5. став 2.
брише се.
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(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 23. и члана 24. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15, 83/16 и 91/16), члана 85. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћени текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 69. Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11,
3/12, 32/12 и 21/13), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 23.12.2016. године,
доноси
ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ЛАЗАРЕВО” ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2017. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице “Лазарево” Лазарево за период од
01.01.2017. године до 31.12.2021. године.
Члан 2.
Ову Одлуку и Извештај о спроведеном
референдуму на територији Месне заједнице
“Лазарево” Лазарево објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Зрењанина’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-12/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
376
На основу
референдуму
и

члана 23. Закона о
народној
иницијативи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-13/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу чл. 20. и 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15, 83/16 и 91/16), члана 23. став 1.
Закона о референдуму и народној иницијативи
(“Сл. гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98), члана 5. и
6. Одлуке о расписивању референдума на
територији МЗ “Лазарево” Лазарево ради
доношења Одлуке о увођењу самодоприноса
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 29/16) и
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члана 4. и 5. Решења о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији МЗ “Лазарево
”Лазарево (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 29/16), Комисија за спровођење референдума
за увођење самодоприноса на територији МЗ
“Лазарево ”Лазарево за период од 01.01.2017.
године до 31.12.2021. године подноси
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ЛАЗАРЕВО”ЛАЗАРЕВО

1. Референдум о изјашњавању грађана о
увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице ”Лазарево”Лазарево расписала је
Скупштина града Зрењанина Одлуком о
расписивању референдума на територији МЗ
“Лазарево” Лазарево ради доношења Одлуке о
увођењу
самодоприноса
за
период
од
01.01.2017.године
до
31.12.2021.године
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 29/16)
дана 04. новембра 2016. године.
2. Референдум је спровела Комисија за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса
на
територији
МЗ
”Лазарево”Лазарево,
коју
је
именовала
Скупштина града Зрењанина Решењем о
именовању
Комисије
за
спровођење
референдума за увођење самодоприноса на
територији МЗ “Лазарево” Лазарево за период од
01.01.2017.године
до31.12.2021.године
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 29/16) на
седници одржаној 04. новембра 2016. године.
3. Изјашњавање грађана путем референдума
за увођење самодоприноса на територији МЗ
”Лазарево”Лазарево, спроведено је дана
19.11.2016., 20.11.2016., 26.11.2016. и 27.11.2016.
године у периоду од 07 до 20 часова.
4. Комисија за спровођење референдума за
увођење самодоприноса на територији МЗ
“Лазарево”
Лазарево
за
период
од
01.01.2017.године
до
31.12.2021.године
констатује да у складу са прописима није било
неправилности које би утицале на резултат
гласања, те стога утврђује резултате гласања:
1. Укупан број уписаних у бирачки списак и
списак гласача
који немају изборно право и пребивалиште на
подручју
Месне заједнице “Лазарево” Лазарево али имају
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непокретну имовину
на територији те Месне заједнице.......2405 ( две
хиљаде четристо пет)
што износи 100%
2. Укупан број ПРЕДАТИХ листића за гласање
2405 ( две хиљаде четристо пет)
што износи 100%
3. Укупан број ГЛАСАЧА који су гласали 1377 (
хиљаду тристо седамдесет седам)
што износи 57,26 %
4 Укупан број НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких
листића 1028 (хиљаду двадесет осам)
што износи 42,74%
5. Укупан број ВАЖЕЋИХ гласачких листића
1372 (хиљаду тристо седамдесет два)
што износи 57,05 %
6. Укупан број НЕВАЖЕЋИХ гласачких
листића 5 (пет)
што износи 0,21%
- Грађани који су гласали изјаснили су се на
следећи начин:
Заокруживањем одговора “ЗА” 1302 што
износи__54,14___%
Заокруживањем одговора “ПРОТИВ” 70_што
износи _2,91___%
5.
Комисија
је
утврдила
да
је
РЕФЕРЕНДУМ ПУНОВАЖАН у смислу чл. 20.
и 23. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13, 125/14, 95/15, 83/16 и 91/16) пошто је на
њему гласала већина грађана од укупног броја
грађана који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства
самодоприноса прикупљају као и од броја
грађана који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се
прикупљају средства, ако на том подручју имају
непокретну
имовину,
а
средствима
се
побољшавају услови коришћења те имовине.
6. С обзиром да се на референдуму више од
1/2 (половине) укупног броја гласача изјаснило
заокруживањем одговора “ЗА”, Комисија
констатује да је ОДЛУКА о увођењу
самодоприноса на подручју МЗ “Лазарево”
Лазарево ДОНЕТА.
7. Овај извештај се сходно члану 23. став 1.
и 3. Закона о референдуму и народној
иницијативи (“Службени гласник РС”, бр. 48/94

Страна 993

Број 34

Службени лист града Зрењанина

и 11/98) доставља Скупштини града Зрењанина и
објавиће се у “Службеном листу града
Зрењанина”.
Број: 10/16-С , дана: 28.11.2016. године у
Лазареву

23. децембар 2016. год.

финансијских средстава за реализацију пројеката
који су предмет ове Одлуке.
За реализацију пројеката који су предмет
ове Одлуке, Савет Месне заједнице ће уз
претходно разматрање усвојити годишње
програме и финансијске планове.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА

Члан 4.
Самодопринос
намене:

На основу члана 20.- 31. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15, 83/16 и 91/16), члана 10. став 3..
Закона о референдуму и народној иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 67. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08,
9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12 и 21/13),
члана 68. Статута Месне заједнице „Лазарево“
Лазарево број: 418/12 од 14.12.2012. године,
грађани Месне заједнице “Лазарево” Лазарево
изјашњавањем на референдуму дана 19., 20., 26.
и 27. 11. 2016. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ЛАЗАРЕВО” ЛАЗАРЕВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2021.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији
Месне
заједнице
“Лазарево”
Лазарево за период од 01.01.2017. године до
31.12.2021. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса донета
је изјашњавањем на референдуму који је
спроведен
дана
19.11.2016.,
20.11.2016.,
26.11.2016. и 27.11.2016. године.

се

уводи

за

следеће

1.суфинасирање капиталних инвестиција
од интереса за месну заједницу;
2.суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина;
3.суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице.
Члан 5.
Основни програм самодоприноса
1. Суфинансирање капиталних инвестиција
од интереса за месну заједницу
- Изградња фекалне канализације,
- Реконстрикција путне мреже,
Реконструкција и изградња отворене
кишне канализације,
- Изградња верских објеката,
- Изградња дечијег вртића,
- Изградња и опремање индустријске зоне,
Проширење и унапређење постојеће
инфраструктуре
- Реконструкција Дома омладине, капеле,
ловачког дома, пензионерског дома,
- Реконструкција водоводне мреже,
- Изградња бициклистичке стазе,
Уређење центра Лазарева и парковских
површина
Планирана
динара

средства

60.000.000,00

2. Суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина

Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у
укупном износу од 120.000.000,00 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
прилива и утрошка средстава којим су утврђени
извори, намена и начин обезбеђења укупних

- Одржавње зграде МЗ и других објеката,
- Одржавање спортских терена,
- Одржавање зелених површина,
Одржавање комуналне хигијене системско пошумљавање и заштита животне
средине ,
- Санација и чишћење депонија,
- Уређење месног гробља,
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- Одржавање коловоза, тротоара и пропуста,
- Одржавање уличне расвете
- Уређење раскрсница у насељеном месту
Планирана

средства

35.000.000,00

динара
3. Суфинансирање друштвеног живота месне
заједнице
- Рад и пословање удружења (друштава и
др. организација) са територије МЗ.,
- Културне и забавне манифестације,
- Дан месне заједнице – сеоска слава,
- Једнократна помоћ породиљама,
Планирана
динара

средства

25.000.000,00

Члан 6.
Одлуку о увођењу самодоприноса
донели су сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице “Лазарево” Лазарево, као и
грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице
“Лазарево” Лазарево али имају непокретну
имовину на том подручју, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине: зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приходи од самосталне делтности
на које се плаћа порез на доходак грађана у
складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и
иностранству, односно 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:
- на зараде (плате) из радног односа 3%
- на приходе од пољопривреде и
шумарства ( катастарски приход)
200,00
динара по хектару на годишњем нивоу
- на приходе од самосталне делатности 3%
- на пензије уз потписану изјаву о
добровољном
уплаћивању
месног
самодоприноса 1%
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Самодопринос се плаћа по следећој
стопи за грађане који немају изборно право и
пребивалиште на територији на којој се
прикупљају средства самодоприноса, а на том
подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења
те имовине:
- на вредност непокретне имовине (на
основицу) на коју се плаћа порез на непокретну
имовину у складу са законом којим се уређује
порез на имовину
0,1%
Члан 9.
Обвезници самодоприноса су пунолетни
грађани који имају пребивалиште и изборно
право на подручју Месне заједнице “Лазарево”
Лазарево, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице ”Лазарево” Лазарево, ако на том
подручју имају непокретну имовину, а
средствима самодоприноса се побољшавају
услови за коришћење те имовине.
Од обавеза плаћања самодоприноса
ослобођења су примања и имовина која су
Законом о порезу на доходак грађана и Законом
о порезима на имовину изузета од опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.62/06,
47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16 и 91/16).
Члан 11.
Средства самодоприноса су приход
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
рачун број: 840-711181843-57 и строго су
наменског карактера.
Члан 12.
Савет Месне заједнице “Лазарево”
Лазарево дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о целисходности
трошења средстава самодоприноса.
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Члан 13.
Стручне и административне послове око
самодопроноса врши Градска управа града
Зрењанина - Одељење за финансије.
Евиденција о средствима самодоприноса
води се у складу са законом и прописима о
књиговодству.
Члан 14.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. oве Одлуке наплати
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне
заједнице “Лазарево” Лазарево ће својом
одлуком прекинути даљу наплату и о томе
известити уплатиоце и са њимa сачинити
спорaзум о враћању средстава која су уплаћена
изнад износа који је утврђен овом Одлуком.

23. децембар 2016. год.

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКE O ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16) назив одлуке мења
се и гласи: ''Одлука о оснивању Установе
''Резервати природе'' Зрењанин''.
Члан 2.
У чл. 1. и 4. речи: ''Јавна установа'' у
одређеном падежу, замењују се речју:
''Установа'' у одговарајућем падежу.
Члан 3.

Члан 15.
Члан 5. мења се и гласи:
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом о
финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе Закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у “Службеном
листу града Зрењанина”.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ЛАЗАРЕВО” ЛАЗАРЕВО

''Члан 5.
Пословно име Установе је: Установа
''Резервати природе'' Зрењанин.
Пословно име Установе исписује се на
српском језику – ћириличним писмом, као и на
мађарском, румунском и словачком језику.
Седиште Установе је у Зрењанину, улица
Војводе Петра Бојовића број 2.''
Члан 4.
Установа је дужна да усклади свој Статут
са овом одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 5.
На основу члана 32. став 1. тачка. 8, а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 1. и 4.
Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др.закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14
- др. закон), члана 6. став 1. тач. 3, 4. и 6. и члана
67. став 5. Закона о заштити природе (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 91/10- испр. и
14/16), члана 30. став 1. тачка 8. и члана 107.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
23.12.2016. године, донела је

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-14/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. тачка 15. и члана
107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
ЗАДУЖИВАЊА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. У Одлуци о одобравању задуживања
града Зрењанина за финансирање капиталних
инвестиционих
расхода
(дугорочно)
код
пословне банке или развојне банке у износу од
797.400.000,00 динара, са планираним роком
отплате од најмање 5 (пет) година плус грејс
период од годину дана (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 18/14, 31/14, 15/15, 24/15 и
19/16), тачка 2. мења се и гласи:
''2. СРЕДСТВА из тачке 1. Одлуке
користиће се за финансирање следећих
инвестиционих расхода:
- пешачка зона,
- изградња трафо станица,
- изградња три кружне раскрснице,
- изградња тротоара и бициклистичких
стаза,
- изградња и инвестиционо одржавање
путева,
- реконструкција јавног осветљења,
- санација осветљења у МЗ ''Лукино
Село'',
- изузимање земљишта за обилазницу,
- појачано одржавање – рехабилитација
коловоза у Таковској улици Зрењанин,
- наткривање пијаце у Југ Богдановој,
- изградња водоводне и канализационе
мреже у насељеним местима.''

2. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-80/16-I
Дана: 23.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
379
На основу чланa 6. став 1. тач. 4. и 6. и
чланa 51. Закона о заштити природе (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – испр. и
14/16) и члана 30. став 1. тачка 6. и чл. 30. и 107.
став 1. Статута града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
23.12.2016 године, донела је
ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ''
Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика
природе "Храст лужњак у Зрењанину"
("Службени лист града Зрењанина", број 9/11 и
13/14) члан 6. мења се и гласи:
"Члан 6.
О споменику природе ''Храст лужњак у
Зрењанину'' стара се Установа ''Резервати
природе" Зрењанин (у даљем тексту: управљач)
који је дужан да чува и одржава заштићено
стабло у складу са прописаним мерама заштите,
да у случају насталих промена које могу
уништити заштићено стабло или оштетити
његова својства, одмах обавести Покрајински
завод за заштиту природе и Градску управу Организациону јединицу надлежну за послове
заштите животне средине."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-18/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
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На основу чланa 6. став 1. тач. 4. и 6. и
чланa 51. Закона о заштити природе (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – испр. и
14/16) и члана 30. став 1. тачка 6. и чл. 30. и 107.
став 1. Статута града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
23.12.2016 године, донела је
ОД Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ''
Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе
''Жупанијски парк у Зрењанину'' ("Службени
лист града Зрењанина", број 9/11) члан 7. мења
се и гласи:
"Члан 7.
О споменику природе ''Жупанијски парк
у Зрењанину'' стара се Установа ''Резервати
природе" Зрењанин (у даљем тексту: управљач)."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-19/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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лист града Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
23.12.2016 године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ''
Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика
природе "Бели дуд у Белом Блату" ("Службени
лист града Зрењанина", број 9/11) члан 6. став 1.
мења се и гласи:
"Члан 6.
О споменику природе ''Бели дуд у Белом
Блату'' стара се Установа ''Резервати природе"
Зрењанин (у даљем тексту: управљач) који је
дужан да чува и одржава заштићено стабло у
складу са прописаним мерама заштите, да у
случају насталих промена које могу уништити
заштићено стабло или оштетити његова својства,
одмах обавести Покрајински завод за заштиту
природе и Градску управу - Организациону
јединицу надлежну за послове заштите животне
средине."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-20/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
382
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На основу чланa 6. став 1. тач. 4. и 6. и
чланa 51. Закона о заштити природе (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – испр. и
14/16) и члана 30. став 1. тачка 6. и чл. 30. и 107.
став 1. Статута града Зрењанина ("Службени

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Службени гласник РС'', број
68/15 и 81/16-одлука УС), чл. 30. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13,

23. децембар 2016. год.

Број 34

Службени лист града Зрењанина

11/14, 20/14 и 28/14) и Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015. годину
(''Службени гласник РС'', бр. 101/15, 114/15,
10/16, 22/16 и 45/16), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 23.12.2016.
године, донела је

Страна 998

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У СИСТЕМУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У Одлуци о максималном броју
запослених
на
неодређено
време
за
организационе облике у систему града
Зрењанина за 2015. годину (''Службени лист
града Зрењанин'', бр. 33/15, 1/16-испр., 5/16,
29/16 и 31/16), у тачки 1. Табеларни преглед
организационих облика са бројем запослених
мења се и гласи:

''
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
Градска управа града Зрењанина
Заштитник грађана града Зрењанина
Правобранилаштво града Зрењанина
Народно позориште ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
Народни музеј града Зрењанина
Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин
Историјски архив града Зрењанина
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Културни центар Зрењанина
ЈУ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин
Установа ''Резревати природе'' Зрењанин
Туристичка организација града Зрењанина
Предшколска установа Зрењанин
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин
ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат
Центар за социјални рад града Зрењанинa
Основна школа ''Соња Маринковић '' Зрењанин
Основна школа ''Др Александар Сабовљев'' Ечка
Основна школа ''Др Бошко Вребалов'' Меленци
Основна школа ''Бранко Радичевић'' Чента
Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин
Основна школа ''Јован Дучић'' Клек
Основна школа ''Ђура Јакшић'' Перлез
Основна школа ''Светозар Марковић – Тоза'' Елемир
Основна школа ''Свети Сава'' Стајићево
Основна школа ''Славко Родић'' Лазарево
Основна школа ''Бранко Ћопић'' Лукићево

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
336
1
5
65
34
42
14
20
10
32
60
13
15
280
38
19
76
125
263
332
1
15
1.5
3
6
1.5
0.5
2
2
1
2
2.5
1
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Основна и средња школа ''9. мај'' Зрењанин
Месна заједница ''Арадац''
Месна заједница ''Банатски Деспотовац''
Месна заједница ''Бело Блато''
Месна заједница ''Ботош''
Месна заједница ''Елемир''
Месна заједница ''Ечка''
Месна заједница ''Јанков Мост''
Месна заједница ''Клек''
Месна заједница ''Војвода Стеван – Книћанин''
Месна заједница ''Лазарево''
Месна заједница ''Лукино Село''
Месна заједница ''Лукићево''
Месна заједница ''Меленци''
Месна заједница'' Михајлово''
Месна заједница ''Орловат''
Месна заједница ''Перлез''
Месна заједница ''Стајићево''
Месна заједница ''Тараш''
Месна заједница ''Томашевац''
Месна заједница ''Фаркаждин''
Месна заједница ''Чента''
Месна заједница ''Златица''
Месна заједница ''Мужља''
Месна заједница ''Граднулица''
Месна заједница ''Зелено Поље''
Месна заједница ''Вељко Влаховић''
Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''
Месна заједница ''Доља – Црни Шор''
Месна заједница ''Сава Ковачевић''
Месна заједница ''Шумица''
Месна заједница ''Жарко Зрењанин''
Месна заједница ''Центар''
Месна заједница ''Никола Тесла''
Месна заједница ''Соња Маринковић''
Месна заједница ''Берберско – Болница''
Месна заједница ''Мала Америка''
УКУПНО:
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2. Организациони облици из тачке 1. ове
одлуке, дужни су да своје акте о систематизацији
ускладе са максималним бројем запослених на
неодређено време утврђеним овом одлуком
најкасније у року од осам дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-21/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 14. став 3. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 30. тачка
29в) Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина" бр. 26/2013 пречишћен текст,
37/2013, 11/2014, 20/2014 и 28/2014), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
23.12.2016. године донела је:
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретностима у јавној својини Града на
Јавну установу - Предшколска установа
Зрењанин у Зрењанину
I.
Скупштина града Зрењанина преноси
право коришћења на непокретностима у јавној
својини Града на ЈУ "Предшколска установа
Зрењанин" Зрењанин, чији је оснивач град
Зрењанин и то:
1. зграда у функцији осталог образовања
број 1 површине у габариту 261 м2, изграђеној
на катастарској парцели број 4520/11 уписане у
Лист непокретности број 22540 К.О. Зрењанин I;
2. зграда за заштиту деце и омладине део број 1, површине 531 м2, изграђене на
катастарској парцели број 8661/2 уписане у Лист
непокретности број 15566 К.О. Зрењанин I;
II.
ЈУ "Предшколска установа Зрењанин" из
тачке I ове одлуке има право да непокретности
држи и користи у складу са природом и наменом
истих, да њима управља, и изузетно, уз
претходно прибављену сагласност Градског већа
града Зрењанина даје у закуп, у складу са
законом и уредбом.
III.
ЈУ "Предшколска установа Зрењанин" из
тачке I ове Одлуке може своје право коришћења
на непокретности на којој јој је право
коришћења пренето, уписати у јавне књиге о
евиденцији непокретности и правима на њима у
складу са законом.
IV.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-22/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК

Страна 1000
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На основу члана 14. став 3. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 30. тачка
29в) Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина" бр. 26/2013 пречишћен текст,
37/2013, 11/2014, 20/2014 и 28/2014), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
23.12.2016. године донела је:
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретностима у јавној својини Града на
Јавну установу - Апотека Зрењанин у
Зрењанину
I.
Скупштина града Зрењанина преноси
право коришћења на непокретностима у јавној
својини Града на ЈУ "Апотека Зрењанин"
Зрењанин, чији је оснивач град Зрењанин и то: у
приземљу пословни простор бр. 6 корисне
површине 232 м2, собности 0,8 који је уписан
као посебан део зграде број 2, изграђене на
катастарској парцели број 4884 уписане у Листу
непокретности број 21706 к.о. Зрењанин I.
II.
ЈУ "Апотека Зрењанин" из тачке I ове
одлуке има право да непокретност држи и
користи у складу са природом и наменом исте,
да њоме управља, и изузетно, уз претходно
прибављену сагласност Градског већа града
Зрењанина да у закуп, у складу са законом и
уредбом.
III.
ЈУ "Апотека Зрењанин" из тачке I ове
Одлуке може своје право коришћења на
непокретности на којој јој је право коришћења
пренето, уписати у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима у складу са
законом.
IV.
Налаже се ЈП "Градска стамбена
агенција" да непокретност из тачке 1. ове одлуке
изкњижи из евиденције пословног простора
удруженог код овог предузећа.
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V.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања објављивања у "Службеном
листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-23/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
385
На основу члана 30. и 107. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14) Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године донела је
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СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-26/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 69. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 15/16), члана 23. став 1. тачка
1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 27/16-пречишћен текст) и чл. 30. став 1.
тачка 9. и 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14)Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 23.12.2016. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ
О
СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
ОДЛУКЕ О ОБЈЕДИЊЕНОЈ НАПЛАТИ
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
обједињеној наплати комуналних и других
услуга (‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр.
8/15 и 33/15) са 31.12.2016.год.
Члан 2.
Сва јавна комунална предузећа и остала
привредна друштва која су била у систему
обједињене наплате коју је вршило ЈКП
‘’Зрењанинска обједињена наплата’’ Зрењанин,
обавезна су да самостално истављају рачуне
својим корисницима за извршене услуге почев
од 1.јануара 2017.год.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Jавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин
број: 4129/2 коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин на седници одржаној дана 15.12.2016.
године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-27/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
387
На основу члана 69. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 15/16), члана 17. став 1. тачка
1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног

23. децембар 2016. год.
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предузећа
''Градска
топлана''
Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 27/16пречишћен текст) и члана 30. тачка 9. и члана
107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 23.12.2016. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Jавног комуналног
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин број:
12201/1 коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин на седници одржаној дана 15.
децембра 2016. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-28/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
388
На основу члана 30. став 1. тачка 9а и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Апотеке Зрењанин
број 01.2.35/V-46-3a која је донета на седници
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Управног одбора Апотеке Зрењанин, одржаној
дана 31. октобра 2016. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-29/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
389
На основу члана 30. тачка 9а и члана 107.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 9.
алинеја 2. Одлуке о оснивању Установе
''Резервати природе'' Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној
дана
23.12.2016. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин који је донео
Управни одбор Установе на седници одржаној
дана 23.12.2016. године.
II
Решење са Одлуком објавити
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-78/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

у
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На основу члана 21. став 1. тачка 1.
Закона о Јавним службама (''Службени гласник
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 др. закон), члана 21. став 1. тачка 1. Одлуке о
оснивању Установе
''Резервати природе''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 31/16) Управни одбор Установе ''Резервати
природе'' Зрењанин, на 3. седници одржаној дана
23.12.2016. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН

23. децембар 2016. год.

Седиште Установе је у Зрењанину, улица
Војводе Петра Бојовића број 2.''
Члан 5.
У члану 18. ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 6.
У члану 43. став 1. речи: ''Надзорни
одбор'' замењују се речима: ''Управни одбор''.
Члан 7.
У члану 56. додаје се став 3. који гласи:
''Управни одбор утврђује пречишћен
текст Статута.''

Члан 1.
Члан 8.
У Статуту Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 31/16) назив Статута мења се и
гласи: ''Статут Установе ''Резервати природe''
Зрењанин''.
Члан 2.

Члан 57. мења се и гласи:
''Члан 57.

У чл. 1, 2, 7. и 12. речи: ''Јавна установа''
у одређеном падежу, замењују се речју:
''Установа'' у одговарајућем падежу.

Општи акти Установе ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања, осим ако се из
оправданих разлога утврђених при њиховом
доношењу не предвиди да раније ступају на
снагу.''

Члан 3.

Члан 9.

Члан 3. мења се и гласи:
''Члан 3.
Установа је основана на неодређено
време ради обављања делатности од општег
интереса, а са циљем рационалног коришћења,
валоризације, истраживања, управљања, обнове,
заштите и унапређивања заштићених природних
и културних добара као добара од општег
интереса, као и туристичке презентације и
промоције наведених добара.''
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:

Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а по добијању сагласности од
Оснивача.
Председник Управног одбора

390
На основу члана 30. став 1. тачка 9а и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
следеће

''Члан 6.
РЕШЕЊЕ
Пословно име Установе је: Установа
''Резервати природе'' Зрењанин.
Пословно име Установе исписује се на
српском језику – ћириличним писмом, као и на
мађарском, румунском и словачком језику.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
допунама Статута Туристичке организације
града Зрењанина број 9/2016 усвојену дана 23.

23. децембар 2016. год.
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децембра 2016. године на 3. седници Управног
одбора
Туристичке
организације
града
Зрењанина.

18.12 – Остало штампање (брошура, плаката,
рекламних каталога, проспеката и других
штампаних реклама)

II

47.78 – Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама
(продаја на мало сувенира, рукотворина,
религијских предмета и продаја непрехрамбених
производа на другом месту непоменутих)

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-81/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 35. став 3. тачка 1. а у
вези члана 39. став 6. Закона о туризму
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15),
члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним
службама (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14др.закон) и члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке о
оснивању Туристичке организације града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 29/16) Управни одбор Туристичке
организације града Зрењанина на 3. седници
одржаној дана 23.12. 2016. године, донео је
ОДЛУКУ О
ДОПУНAMA СТАТУТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Статуту Туристичке организације
града Зрењанина (‘’Службени лист града
Зрењанин’’ број 31/16), у члану 10, иза става 2
додаје се нови став 3. који гласи:
''Поред делатности и послова из става 1. и 2.
овог члана, Туристичка организација града
Зрењанина обавља и следеће делатности:

55.10 – Хотели и сличан смештај (у хотелима,
мотелима и објектима домаће радиности)
55.30 – Делатност кампова, ауто–кампова и
кампова за туристичке приколице
58.19 – Остала издавачка делатност (укључујућу
on-line): каталога, фотографија, гравира и
разгледница, честитки, формулара, постера и
репродукција уметничких дела, рекламног
материјала, осталог штампаног материјала и
издавање статистичких и других информација
70.21 – Делатност комуникација и односа са
јавношћу (давање савета, усмеравање и пружање
оперативне помоћи у вези с комуницирањем и
односима с јавношћу у области туризма)
70.22 – Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем (давање
савета и пружање помоћи економским
субјектима и јавним службама, који се односе на
планирање, организациона питања, ефикасност
пословања
и
контролу,
управљање
информацијама из области туризма)
73.11 – Делатност рекламних агенција (креирање
и објављивање реклама у новинама, часописима,
на радију, на телевизији, на интернету и другим
медијима, креирање и постављање реклама на
отвореном простору нпр. на рекламним таблама,
панелима, билтенима, у излозима, осликавање
аутомобила и аутобуса, рекламирање из ваздуха,
дистрибуирање или испоручивање пропагандног
материјала или узорака)
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења
79.90 – Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима
82.30 – Организовање састанака и сајмова
93.21 – Делатност забавних и тематских паркова
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93.29 – Остале забавне и рекреативне
делатности. ‘’

III
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

Члан 2.
У члану 18. став 3. после треће алинеје
додају се четврта и пета алинеја које гласе:
‘’-средстава буџета Републике Србије,
-средстава буџета Аутономне Покрајине
Војводине.’’
Досадашње четврта и
постају шеста и седма алинеја.

23. децембар 2016. год.

пета

алинеја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-15/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Члан 3.
Одлука o допунама Статута Туристичке
организације града Зрењанина ступа на снагу
даном објављивања у Службеном листу града
Зрењанина по претходно добијеној сагласности
Скупштине града Зрењанина.
Председник Управног одбора
Милена Прстојевић,с.р.
391
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 1. Одлуке о измени
Одлуке о оснивању Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин од 23.12.2016. године а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године донела је

392
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 1. Одлуке о измени
Одлуке о оснивању Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин од 23.12.2016. године а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН
I

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН

У Решењу о именовању председника и
два члана Управног одбора Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 31/16) врше се следеће
измене:

I

У називу Решења и тачкама I. и II.
брише се реч ''Јавне''.

У Решењу о именовању вршиоца
дужности директора Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/16) врше се следеће измене:
У називу Решења и тачкама I. и II.
брише се реч ''Јавне''.
II
Ово Решење је коначно.

II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-16/16-I

23. децембар 2016. год.

Број 34

Службени лист града Зрењанина

Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
393

На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 1. Одлуке о измени
Одлуке о оснивању Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин од 23.12.2016. године а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године донела је

Страна 1006

11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
23.12.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА''
ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН ДЕВИЋ, дипл. инг. електротехнике, разрешава се дужности вршиоца
дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин.
II

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН

Ово Решење је коначно.
III

I
У Решењу о именовању председника и
члана Надзорног одбора Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 31/16) врше се следеће
измене:
У називу Решења и тачкама I. и II.
брише се реч ''Јавне''.

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-68/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН

II
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-17/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
394
На основу члана 30. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,

395
На основу члана 24. став 3. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
15/16), члана 18. став 2. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 27/16-пречишћен
текст), и члана 30. став 1. тачка 9. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
23.12.2016. године, донела је

Страна 1007

Број 34

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН

23. децембар 2016. год.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I

I
ИВАН ДЕВИЋ, дипл. инг. електротехнике, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин, на период од 4 године.
II
Ово Решење је коначно.
III

РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и два члана Надзорног одбора
Историјског архива Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК
- ГОРДАНА РАТКОВИЋ, педагошка
академија, на лични захтев
ЧЛАНОВИ:
- НЕНАД БОЈИЋ,
- ГОРАН ЖИВИЋ, архивиста, представник запослених

Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-69/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-70/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН

396
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 16. Одлуке о
преузимању вршења оснивачких права над
Историјским архивом Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 32/12 и 21/16) а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
397
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 16. Одлуке о
преузимању вршења оснивачких права над
Историјским архивом Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 32/12 и 21/16) а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 23.12.2016. године, донела је

23. децембар 2016. год.

Број 34

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

Страна 1008

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН

I
I
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и
чланове Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин:

РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Управног одбора Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин

ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. ЈАСМИНА ТУТОРОВ,

ПРЕДСЕДНИК:
1. Гордана Раковић,

ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. МИЛОВАН ПЕТКАНИЋ,
3. ГОРАН ЖИВИЋ, архивиста, редставник запослених

ЧЛАНОВИ:
2. Тапаи Јанош,
3. Владимир Миланковић,
4. Емина Мицкоски,
5. Страхиња Буквић,
6. Нада Бењоцки,
7. Нада Кнежевић.

II
Ово Решење је коначно.
III

II
Ово Решење је коначно.

Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-71/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-72/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

398
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 14. Одлуке о
оснивању Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 5/09, 11/11, 23/12, 21/16 и 29/16), а на основу
предлога Комисија за персонална питања
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 23.12.2016. године, донела је

399
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 14. Одлуке о
оснивању Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 5/09, 11/11, 23/12, 21/16 и 29/16), а на основу
предлога Комисија за персонална питања
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 23.12.2016. године, донела је

Страна 1009

Број 34

Службени лист града Зрењанина

23. децембар 2016. год.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

I

I

У Управни одбор Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин именују се:

ЈЕЛЕНА БОШЊАК, дипл. економиста,
разрешава се дужности члана Управног одбора
Центра за социјални рад града Зрењанина, као
представник запослених, на лични захтев.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. Гордана Раковић,

II
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. Емина Мицкоски,
3. Тапаи Јанош,
4.
Нада
Бењоцки,
запослених,
5.
Нада
Кнежевић,
запослених.

Ово решење је коначно.
представник

III

представник

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-73/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
400
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и на основу члана 9. Одлуке
о оснивању Центра за социјални рад града
Зрењанина (''Међуопштински службени лист
Зрењанин'', бр. 1/92, ''Службени лист општине
Зрењанина'', бр. 1/98 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/11), а на основу предлога
Комисије за персонална питања Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
23.12.2016. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-74/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
401
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и на основу члана 9. Одлуке
о оснивању Центра за социјални рад града
Зрењанина (''Међуопштински службени лист
Зрењанин'', бр. 1/92, ''Службени лист општине
Зрењанина'', бр. 1/98 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/11), а на основу предлога
Комисије за персонална питања Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
23.12.2016. године, донела је

23. децембар 2016. год.

Број 34

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

Школског одбора Музичке школе ''Јосиф
Маринковић'' Зрењанин, као представник
родитеља.
II
Ово Решење је коначно.

I
ЉУБИЦА ЂУРИЋ, дипл. правник,
именује се за члана Управног одбора Центра за
социјални рад града Зрењанина, као представник
запослених.
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-75/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
402
На основу члана 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачењe, 68/15
и 62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
23.12.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЉИЉАНА
ЕГИЋ,
грађевински
техничар, разрешава се дужности члана

Страна 1010

III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-76/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
403
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука УС)
и члана 30. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 23.12.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
АЛЕКСАНДРА
ДАБИЋ,
музички
сарадник, именује се за члана Школског одбора
Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин,
као представник родитеља.
II
Мандат Александри Дабић траје до
истека мандата Школског одбора Музичке
школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин, који је
именован
12.06.2014.
године,
Решењем
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ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. мр сц. мед. др Предраг Матејин

III
ЗА ЧЛАНОВЕ:
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-77/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
404
На основу чл. 38. став 1. и чл. 42. Закона
о правима пацијената (“Сл. Гласник РС”, бр.
45/2013), чл. 30. став 1. тачка 22. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14) чл. 46. и 47. Пословника Скупштине
града Зрењанина (“Службени лист града
Зрењанина”, бр. 18/15-пречишћен текст, 23/15 и
29/16), а на основу Предлога Комисије за
персонална
питања
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној 23.12.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље
Скуштине града Зрењанина (у даљем тексту:
Савет)
II
У Савет се бирају:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. др Миле Ковачевић

3. мр сц. мед. др Душан Сланкаменац,
4. др Мирослав Радовић,
5. др Јован Секулић,
6. др Драган Тошић,
7. прим мр сц. мед. др Светлана
Јовановић,
8. др Миливој Попов,
9. др Озренко Веселиновић,
10. др Милан Миљуш,
11. др Жанка Субић,
12. др Биљана Папић и
13. Лазар Ерне.
III
Задаци Савета су да:
- разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених
чињеница
- о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на
коју се приговор односи и даје одговарајуће
препоруке
-разматра
извештаје
саветника
пацијената, прати остваривање права пацијената
на територији града Зрењанина и предлаже мере
за заштиту и промоцију права пацијената
-подноси годишњи извештај о свом раду
и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини града Зрењанина,
министарству надлежном за послове здравља,
као и Заштитнику грађана
- обавља и друге задатке у складу са
општим и посебним актима
IV
Стручне, административне и техничке
послове за потребе Савета, обављаће Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Зрењанина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-163-79/16-I
Дана: 23.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

V
Овим Решењем престаје да важи Решење
о образовању и избору председника и чланова
Савета за здравље (''Службени лист града
Зрењанина бр. 32/13)
VI
Ово Решење објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”

405
На основу члана 47 и 107 став 3. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст и бр. 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 16. став 3. Одлуке о постављању
и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене
на територији града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10, 5/11, 23/11, 22/13, 37/13,
11/14, 13/14, 25/14, 31/14, 8/15, 14/15 и 21/16), Градско веће града Зрењанина на седници одржаној
дана 16.12.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ
ПОСТАВЉАЊА КИОСКА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Утврђује се висина закупнине за петогодишњи закуп површина јавне намене ради постављања
киоска по 1 м² и према урбанистичким зонама за 2017. годину и то:
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА
Екстра зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона
VI зона
VII зона

ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ

Радна зона

951,00/1м² динара
793,00/1м² динара
428,00/1м² динара
286,00/1м² динара
209,00/1м² динара
________________
38,00/1м² динара
19,00/1м² динара

Урбанистичке зоне одређене су Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта на територији града Зрењанина (‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр. 8/15, 14/15, 19/16
и 31/16).
II
Ово решење се примењује од 01 јануара 2017 године.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-161-61/16-III
Дана: 16.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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