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На основу члана 2. став 3. тачка 7. и
члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 36. тачка 6. и
члана 128. тачка 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 13.10.2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/17,
8/17-испр, 18/19, 2/21 и 4/21), у члану 6. став 1.
речи: ''Предузеће, односно предузетник''
замењују се речима: ''управљач пута''.
Члан 2.
У члану 7. речи: ''обезбеђују се из
средстава Предузећа, односно предузетника'',
замењују се речима: ''обезбеђује управљач
пута''.
Члан 3.
У члану 10. став 1. мења се и гласи:
''Општа,
посебна
и
привремена
паркиралишта могу се, изузетно, на захтев
корисника, односно закупца паркинг простора,
а на образложени предлог Предузећа, односно
предузетника, привремено користити за друге
намене (за потребе забавних, културних и
спортских манифестација, као и за постављање
летњих башти).''
У истом члану, после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:
''Накнаду за коришћење паркиралишта
из претходног става, сноси корисник, односно
закупац, према Ценовнику Предузећа.''
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4.
и 5.
Члан 4.
У члану 11. став 3. у тачки 2. иза речи:
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''Народног фронта'' додају се зарез и речи: '', Др
Мирослава Тирше''.
У истом ставу, у тачки 6. иза речи:
''базена'' додају се речи: ''и паркинг простор око
градског купалишта ''Пескара''''.
У истом ставу, после тачке 6. додаје се
тачка 7. која гласи:
''7. Зона повремених паркиралишта у
улици 6. маја и Стрелишној улици (преко пута
манастира Свете Меланије).''
Члан 5.
У члану 13. став 3. иза речи: ''паркинг
месту'' бришу се зарез и речи: '', односно
истицањем паркинг карте''.
У истом члану, после става 3. додају се
ст. 4, 5. и 6. који гласе:
''Контрола и наплата паркирања на
општим паркиралиштима, врши се сваког
радног дана у времену од 07,00ч до 21,00ч, а
суботом од 07,00ч до 15,00ч. Недељом се
паркирање не наплаћује.
Контрола и наплата паркирања на
посебним паркиралиштима врши се 24 часа.
За време забавних, спортских и других
манифестација
у
организацији
града
Зрењанина, као и манифестација које
организују други организатори, паркирање се
наплаћује за све дане трајања манифестације у
времену од 07,00ч до 23,00ч.''
Члан 6.
У члану 14. став 3. брише се.
Члан 7.
У члану 17. после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:
''Уколико
Предузеће,
односно
предузетник, контролу наплате паркирања
врши путем SCANCAR возила, возила за која
није плаћено паркирање се снимају, а
кориснику паркиралишта се на кућну адресу
препорученом поштом, доставља посебна
паркинг карта (ППК), ради регулисања
плаћања паркирања.''
У истом члану, досадашњи ст. 2, 3. и 4.
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постају ст. 3, 4. и 5.
Члан 8.
У члану 18. у ст. 3. и 4. иза речи:
''инспектора'' додају се речи: ''и комуналног
милиционара''.
Члан 9.
Члан 24. мења се и гласи:
''Одредбе ове одлуке не односе се на
службена возила Министарства унутрашњих
послова, војске Републике Србије, хитне
помоћи,
ватрогасне
службе,
комуналне
милиције, инспекцијских служби, возила
Градске управе и теретних моторних возила
јавних
комуналних
предузећа
највеће
дозвољене масе до 3.500кг.''
Члан 10.
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: 06-141-1/21-I
Дана: 13.10.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу чл. 23. став 1. и 26. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана
85. Закона о музејској делатности ("Службени
гласник РС", број 35/21), члана 13. став 1.
Закона о јавним службама ("Службени гласник
РС", број 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и
83/14 - др. закон), и чл. 36. тачка 10) и 128. став
1. Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен
текст), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 13.10.2021. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народног музеја
Зрењанин
("Службени
лист
Општине
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Зрењанин", бр. 6/92 и 1/98 и "Службени лист
града Зрењанина" бр. 9/09, 11/11, 21/16 и 8/19 ),
у члану 3. став 2. мења се и гласи:
"Музејска делатност је јавна делатност
заштите музејске грађе и нематеријалног
културног наслеђа од општег интереса за
Републику Србију која подразумева стручни и
научни рад на истраживању, прикупљању,
евидентирању, сабирању, документационој
обради, очувању, конзервацији, рестаурацији,
чувању, излагању, тумачењу, презентацији и
дигитализацији цивилизацијских и културних
материјалних, нематеријалних и природних
добара у физичком и дигиталном облику у
циљу проучавања, едукације, уживања и
развоја друштва."
У истом члану после става 2. додаје се
став 3. који гласи:
"Обављање
музејске
делатности
обухвата:
1) откривање, прикупљање, документовање и
обраду музејске грађе;
2) истраживање, проучавање и вредновање
музејске грађе и елемената нематеријалног
културног
наслеђа
и
музејске
документације;
3) утврђивање покретних културних добара музејских
предмет
и
регистровање
елемената
нематеријалног
културног
наслеђа;
4) утврђивање добара под претходном
заштитом и вођење евиденције о добрима
под претходном заштитом;
5) чување, одржавање и коришћење музејске
грађе и музејске документације;
6) предлагање, утврђивање, спровођење и
праћење спровођења мера заштите музејске
грађе
и
елемената
нематеријалног
културног наслеђа;
7) коришћење музејске грађе и регистрованих
елемената
нематеријалног
културног
наслеђа у промовисању кроз излагање,
публикације,
предавања,
едукативнопросветни рад и на друге начине;
8) вођење прописане документације о
музејској грађи, збиркама, музејским
активностима и регистрованим елементима
нематеријалног културног наслеђа;
9) организацију и реализацију сталне поставке
и повремених изложби;
10) организацију и реализацију уметничких и
културних догађаја у оквиру делокруга
рада;
11) припрему,
публиковање
и
продају
музејских издања и пратећег садржаја
везаних за делатност;
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12) спровођење дигитализације музејске грађе,
музејске документације и регистрованих
елемената
нематеријалног
културног
наслеђа;
13) пружање стручне помоћи власницима и
држаоцима музејске грађе;
14) пружање подршке и стручне помоћи за
очување нематеријалног културног наслеђа
кроз сарадњу са заједницама које га
баштине;
15) ревизију музејске грађе и достављање
извештаја оснивачу;
16) процену културно-уметничке, историјске и
научне вредности музејске грађе за потребе
евидентирања и осигурања;
17) израду стручних мишљења и елабората о
музејској грађи, збиркама о којима се
старају, као и музејској грађи других
физичких и правних лица и елемената
нематеријалног културног наслеђа;
18) организацију и реализацију израде и
продаје сувенира и других промотивних
материјала;
19) друге послове у складу са законом и
другим прописима."
Члан 2.
Члан 3а се брише.
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
"Члан 4
Средства за рад Музеја обезбеђује град
Зрењанин.
Додатна средства остварују се и из
сопствених прихода:
1) продајом производа и услуга;
2) пружањем стручних услуга;
3) донаторством;
4) спонзорством;
5) поклонима;
6) оснивањем фондација;
7) на други начин у складу са законом."
Члан 4.
У члану 9. став 7. број: "30" замењује се
бројем: "40".
Члан 5.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-141-2/21-I
Дана: 13.10.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу чл. 99 ст. 5. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС,
98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 14 став 1 и
чл.41 став 1 тачка 2. Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини града Зрењанина
(„Сл. лист града Зрењанина” бр. 2/21), члана
36. ст 1. тачка 28 и члана 128 ст.1 Статута града
Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина” бр.
17/20-пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
13.10.2021. године доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
П Р О Г Р А М А ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2021. ГОДИНУ
Члан 1.
После члана 2. Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Града
Зрењанина за 2021 годину („Сл. лист града
Зрењанина” бр. 4/21, 7/21, 20/21 и 25/21)
додаје се нови члан 2а који гласи:
“Сходно ПГР Југоисток (Сл. лист града
Зрењанина
бр.
5/21-пречишћен
текст)
опредељује се катастарска парцела бр. 15392/5
КО Зрењанин I, за давање у закуп ради
реализације пројекта изградње Постројења за
пречишћавање отпадних вода у Зрењанину”.
Члан 2.

У члану 10. број: "30" замењује се
бројем: "40".
Члан 6.

Ова Измена и Допуна Програма
отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града Зрењанина за 2021 годину ступа
на снагу даном доношења и иста ће бити
објављена у Службеном листу Града
Зрењанина.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-141-3/21-I
Дана: 13.10.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 100. став 2. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС,
24/11, 121/12,42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018,
31/2019 и 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021),
члана 36. тачка 34. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 17/20- пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
13.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак давања у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта, у
јавној својини града Зрењанина, и то:
- кат. парцеле бр. 15392/5 површине
26857м², КО Зрењанин I, у закуп BEGEJ
WATER d.o.o. Beograd, МБ 21671754, са
седиштем у Београду, друштву за посебне
намене спонзора Metitо Utilities Limited, Дубаи.
Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште из
члана 1. ове одлуке, даје се у закуп
непосредном погодбом, ради реализације
Уговора о реализацији пројектног третмана
отпадних вода у Зрењанину на бази
инжењеринга, набавке, изградње, финансирањa, управљања, одржавања и преноса,
заведен код Града Зрењанина под бр. 016-4/20190-II 09.11.2020. године, а све са циљем
изградње Постројења за пречишћавање
отпадних вода, у складу са ПГР „Југоисток„ у
Зрењанину (Сл. лист града Зрењанина бр. 5/21пречишћен текст ), што је од општег интереса
за Град Зрењанин.
Члан 3.
Поступак давања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке,
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у складу са законским и подзаконским актима,
спроводи Комисија за давање у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта ради
реализације Уговора о реализацији пројектног
третмана отпадних вода у Зрењанину на бази
инжењеринга, набавке, изградње, финансирањa, управљања, одржавања и пренос, у
следећем саставу:
- Јелена Травар Миљевић, председник
комисије;
- Милош Королија, члан;
- Ђина Даријевић, члан.
Задатак Комисије је да изврши увид у
документацију која је, у складу са законским и
подзаконским актима, неопходна за давање
грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке
у закуп, и да по окончаном поступку
непосредне погодбе, сачини записник са
одговарајућим предлогом, који ће заједно са
нацртом Уговора о закупу неизграђеног
грађевинског земљишта без накнаде (у даљем
тексту: Уговор о закупу), бити упућен
Правобраниоцу Града Зрењанина ради давања
позитивног мишљења.
Члан 4.
Грађевинско земљиште из тачке 1. ове
Одлуке даће се у закуп непосредном погодбом,
без накнаде, у складу са законским и
подзаконским актима.
Члан 5.
Овлашћује се Правобранилац Града
Зрењанина да након давања позитивног
мишљења на нацрт Уговора о закупу, поднесе
захтев за давање претходне сагласности Влади
Републике Србије, путем надлежне Комисије.
Члан 6.
Након добијања претходне сагласности
из претходног члана, Градско веће ће донети
решење о давању у закуп грађевинског
земљишта ближе описаног у чл. 1. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Oдлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће бити објављена у
Службеном листу Града Зрењанина.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-141-4/21-I
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На основу члана 36. став 1. тачка 10. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
- пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
13.10.2021. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Градске народне
библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин број
399 која је донета на седници Управног одбора
Градске
народне
библиотеке
"Жарко
Зрењанин" Зрењанин одржаној дана 6.
септембра 2021. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-141-5/21-I
Дана: 13.10.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
На основу члана 15. Закона о
библиотечко – информационој делатности
(''Службени гласник РС'', број 52/11 и 78/21),
члана 44. тачка 1. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 13/06, 30/16-испр., 6/20,
47/21 и 78/21) и члана 9а Одлуке о оснивању
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин''
Зрењанин
(''Службени
лист
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/95 и 1/98 и

13. октобар 2021. год.

''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09,
23/11, 23/12, 21/16 и 29/16), Управни одбор
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин, на седници одржаној
дана 6. септембра 2021. године донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту Градске народне библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин број 346 од
3.11.2009. године, Одлуци о изменама и
допунама Статута Градске народне библиотеке
„Жарко Зрењанин“ Зрењанин број 35 од 24.
јануара 2017. и Одлуци о изменама и допунама
Статута Градске народне библиотеке "Жарко
Зрењанин" Зрењанин број 457 од 7. децембра
2017. године, у члану 11. став 2. речи: "као и за
рад Хуманитарног фонда "Љиља и Милка
Мијатов" Зрењанин, чији је оснивач Ђура
Мијатов из Зрењанина" бришу се.
Члан 2.
У члану 17. став 6. проценат: "30"
замењује се процентом : "40".
Члан 3.
У члану 23. став 1. речи: "три године"
замењују се речима: "пет година".
Члан 4.
У члану 25. став 5. проценат: "30"
замењује се процентом: "40".
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли
Библиотеке, а објавиће се по добијању
сагласности од стране Оснивача.
Председник Управног одбора
ГНБ "Жарко Зрењанин"
Вук Вешовић,с.р.
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Број 26

Службени лист града Зрењанина

Страна 768

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

132. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
паркирању возила ...........................................763
133. Одлукa о изменама и допуни Одлуке о
оснивању Народног музеја Зрењанин ...........764
134. Измене и допуне Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина за 2021. годину ............................765

Страна

136. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ....767
- Одлука о изменама и допунама Статута
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ......................................767

135. Одлукa о покретању поступка давања у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини града Зрењанина ....................766

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Светлана Грујић, секретар Скупштине града Зрењанина
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – Зрењанин, Трг слободе бр. 10

