
 

        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
   ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

ГОДИНА ХXXI       ЗРЕЊАНИН           13. ДЕЦЕМБАР 2022.                      БРОЈ: 31 
 

258 

На основу члана 57. и 128. став 3. 

Статута града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, брoj 17/20 - пречишћен 

текст) и члана 4. Одлуке о утврђивању цена 
ауто-такси превоза на подручју града 

Зрењанина (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 11/11), Градско веће града 
Зрењанина на седници одржаној дана 

12.12.2022. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ЕКОНОМСКИ 

НАЈНИЖЕ ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

Овим решењем врши се усклађивање 

економски најниже цене такси превоза на 
територији града Зрењанина у оквиру такси 

тарифе. 
 

II 
 

Економски најнижа цена такси превоза 

на територији града Зрењанина у оквиру 
постојеће такси тарифе износи: 

 

 (у динарима) 

Редни број Назив Тарифа 1 Тарифа 2 Тарифа 3 

1. Старт 150,00 150,00 150,00 

2. Вожња по километру 65,00 75,00 85,00 

3. Чекање по часу 700,00 700,00 700,00 

4. По комаду пртљага 20,00 20,00 20,00 
 

III 
 

Почетком примене овог решења престаје 

да важи Решење о усклађивању економски 
најниже цене такси превоза (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 1/21). 
 

    IV 
 

Овo решење објавиће се у “Службеном 

листу града Зрењанина”, а примењиваће се 

почев од 1. јануара 2023. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

  Број: 06-163-1/22-III 
  Дана: 12.12.2022. године    

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура, с.р. 
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   На основу члана 50. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењаина („Службени лист 

града Зрењанина" бр. 17/20-пречишћен текст и 

33/20), Комисија за прописе Скупштине града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 

13.12.2022. утврдила је пречишћен текст 

Одлуке о оснивању Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин, који обухвата: 
1. Одлуку о оснивању Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин број 06-94-

3/03-I-04-01 од 7. новембра 2003 године 
("Службени лист општене Зрењанин", број  

11/03) из које је изостављен члан  26. којим 

је утврђено када та Одлука ступа на снагу; 
2. Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

оснивању Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин број 06-72-11/09-I-10-01 

од 15. маја 2009. године ("Службени лист 
града Зрењанина", број 5/09) из које 

изостављен члан 9. којим је утврђено када 

та Одлука ступа на снагу; 
3. Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

оснивању Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин број 06-89-9/11-I од 1. 

јула 2011. године (“Службени лист града 
Зрењанина“, број 11/11) из које је 
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изостављен члан 9. којим је утврђено када 

та Одлука ступа на снагу; 
4. Одлуку о изменама и допуна Одлуке о 

оснивању Завода за зашиту споменика 

културе Зрењанин број 06-113-8/12-I од 21 
августа 2012. године ("Службени  лист 

града Зрењанина" број 23/12) из које је 

изостављен члан  7. којим је утврђено када 

та Одлука ступа на снагу; 
5. Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

оснивању Завода за заштиту споемника 

културе Зрењанин број 06-90-24/16-I од 12. 
августа 2016. године ("Службени лист 

града Зрењанина", број  21/16) из које је 

изостављен члан  6. којим је утврђено када 

та Одлука ступа на снагу; 
6. Одлуку о изменама и допунама Статута 

Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин бр 06-138-10/16-I од 4.11.2016. 
године ("Службени лист града Зрењанина", 

број 29/16) из које је изостављен члан 3. 

којим је утврђено када та Одлука ступа на 
снагу; 

7. Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

оснивању Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин број 06-64-6/22-I од 20. 
маја 2022. године ("Службени лист града 

Зрењанина" број 18/22) из које је 

изостављен члан  6. којим је утврђено када 
та Одлука ступа на снагу; 

 

OДЛУКА 

 О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

(пречишћен текст) 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком град Зрењанин оснива 
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 

( у даљем тексту: Завод), који ће вршити 

делатност на територији општина Сечањ, 
Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј и  града 

Зрењанина.  

Члан 2. 
 

  Назив установе је "Завод за заштиту 

споменика културе Зрењанин" са потпуном 
одговорношћу. 

  Седиште Завода је у Зрењанину, Трг др 

Зорана Ђинђића 1.  
 

Члан 3. 
 

  Завод има својство правног лица и 
одговара за своје обавезе у правном промету 

средствима којима располаже-потпуна 

одговорност. 
  Установа стиче својство правног лица 

уписом у регистар установа културе који се 

води код Агенције за привредне регистре. 
 

Члан 4. 
 

  Делатност Завода је заштита споменика 

културе, просторно културно-историјских 
целина, археолошких налазишта и знаменитих 

места. 

  Делатност заштите споменика културе 
је од посебног културног, историјског и 

друштвеног интереса и обавља се као јавна 

служба. 
  "Шифра делатности Завода је: 

 91-03-заштита и одржавање непокретних 

културних добра, културно-историјских 

локација, зграда и сличних туристичких 
споменика. 

  Поред претежне делатности из става 1. 

овог члана, Завод обавља и следеће делатности: 
18.13-услуге припреме за штампу, 

43.00-специлизовани грађевински радови, 

58.11- издавање књига, 

58.14- издавање часописа и периодичних 
издања, 

58.19- остала издавачка делатност (издавање 

каталога), 
71.11-а рхитектонска делатност, 

74.20-фотографске услуге, 

82.19- фотокопирање, приремање докумената и 
друга специјализована канцеларијска 

подршка." 

Члан 5. 
 

  У обављању делатности Завод врши 

следеће послове: 
1. истражује и евидентира добра која уживају 

претходну заштиту, 

2. предлаже и утврђује културна добра, 
3. води регистар и документацију о 

културним добрима, 

4. пружа стручну помоћ  на чувању и 

одржавању културних добара, 
5. стара се о коришћењу културних добара и о 

резултатима рада на њиховој заштити, 

6. предлаже и прати спровођење мере заштите 
културних добара, 

7. спроводи мере техничке  и физичке 

заштите културних добара, 
8. издаје публикације о културним добрима и 

о резултатима рада на њиховој заштити, 

9. излаже културна добра, организује 

предавања и друге пригодне облике 
култуно-образовне делатности, 
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10. проучава  непокретна културна добра и 

израђује студије, елаборате и пројекте с 
одговарајућом документацијом ради 

најцелисходније заштите и коришћења 

непокретног културног добра, 
11. учествује у поступку припремања 

просторих и урбанистичких планова путем 

достављања расположивих података и 

услова заштите непокретних културних 
добара и учествује у разматрању предлога 

просторних и урбанистичких планова, 

12. објављује грађу о предузетим радовима на 
покретним културним добрима, 

13. израђује пројекте за извођење радова на 

непокретним културним добрима  и изводи 

те радове у складу са  Законом, 
14. остварује увид у спровођење мера заштите 

и коришћења непокретних културних 

добара, 
15. обавља и друге послове у области заштите 

споменика културе утврђене Законом о 

културним добрима. 
 

Члан 6. 
 

  Послове из претходног члана Завод 

обавља под условима и на начин утврђен 
Законом и Правилником, и у складу са 

циљевима због којих је основан. 
 

Члан 7. 
 

  Делатност Завод може променити уз 

сагласност оснивача. 
 

Члан 8. 
 

  Средства за почетак рада оснивач 
обезбеђује у буџету у складу са Законом. 
 

II СРЕДСТВА ЗА РАД ЗАВОДА 
 

Члан 9. 
 

  Средства  за обављање своје делатности 
Завод обезбеђује  из: 

- Буџета Републике Србије, односно 

Аутономне Покрајине Војводине, 
- Буџета града Зрењанина, 

- Средстава која оствари својом делатношћу, 

- Партиципација заинтересованих субјеката, 
- Других извора, а у складу са Законом. 

  Посебним уговором регулисаће се 

учешће општина у финансирању Завода, на 

чијим територијама Завод обавља делатност. 
 

Члан 9а. 
 

  Завод је дужан да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 

године, поднесе извештај о раду и извештај о 

финансијском пословању.  
 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 10. 
 

   Органи Завода су: 
- Директор - као орган пословођења, 

- Управни одбор - као орган управљања, 

- Надзорни одбор - као орган надзора.  
 

Члан 11. 
 

  Директор Завода: 

1. организује и руководи радом Завода; 
2. доноси правилник о организацији и 

систематизацији радних места и друга 

општа акта у складу са законом и статутом 
Завода; 

3. извршава одлуке управног одбора Завода; 

4. заступа Завод, 

5. стара се о законитости рада завода; 
6. одговоран је за спровођење програма рада 

Завода; 

7. одговоран је за материјално - финансијско 
пословање Завода; 

8. врши друге послове утврђење законом и 

статутом Завода. 
 

Члан 12. 
 

  Заводом руководи  директор. 

  Директора Завода именује и разрешава 
оснивач. 

  Директор Завода именује се на основу 

претходно спроведеног  јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново 

именован. 

  Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Завода, уз 

претходну сагласност оснивача. 

  Јавни конкурс из става 3. овог члана 

расписује се најмање 60 дана пре истека 
мандата директора Завода. 

  Управни одбор Завода обавља разговор 

са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка 

јавног конкурса доставља оснивачу 

образложени предлог листе кандидата (у 

даљем тексу: Листа). Листа садржи мишљење 
управног одбора о стручним и организационим 

способностима сваког кандидата и записник о 

обављеном разговору.  
  У поступку именовања директора 

Национални савет мађарске националне 

мањине дајемишљење. 
  Оснивач именује директора установе са 

Листе. 
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  Јавни конкурс није успео ако управни 

одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је 

дужан да обавести оснивача, односно уколико 

оснивач не именује директора Завода са Листе.  
 

Члан 12а. 
 

  Услови за избор кандидата за директора 

Завода утврђују се статутом Завода.  
  Кандидат  за директора дужан је да 

предложи програм рада и развоја установе, као 

саставни део конкурсне документације. 
 

Члан 12б. 
 

  Оснивач може именовати вршиоца 
дужности директора, без претходно 

спроведеног  јавног конурса, и случају када 

директору престаје дужност пре истека 

мандата, односно када јавни конкурс за 
директора није успео.  

  Вршилац дужности директора може 

обављати ту дужност најдуже једну годину. 
  Вршилац дужности директора мора 

испуњавати услове за избор кандидата за 

директора. 
  Вршилац дужности директора има сва 

права, обавезе и овлашћења директора. 
 

Члан 13. 
 

  Управни одбор Завода:  

1. доноси статут; 

2. доноси друге опште акте Завода, 
предвиђене законом и статутом; 

3. утврђује пословну и развојну политику; 

4. одлучује о пословању Завода; 
5. доноси програме рада  на предлог 

директора; 

6. доноси годишњи финансијски план; 

7. усваја годишњи обрачун; 
8. усваја годишњи извештај о раду и 

пословању; 

9. даје предлог о статусним променама, у 
складу са законом; 

10. даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора; 
11. закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је  

изабран, односно до његовог разрешења, а 

када је за директора именовано лице које је 
већ запослено у Заводу на неодређено 

време, закључује анекс уговора о раду, у 

складу са законом о раду; 
12. одлучује о другим питањима утврђеним 

законом и статутом.  

  Сагласност на акте из става 1. тачка 5. и 

6. даје Скупштина града Зрењанина.  

Члан 14. 
 

  Заводом управља Управни одбор. 

  Управни одбор Завода има шест 
чланова. 

  Чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач, из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности. 
  Председника Управног одбора именује 

оснивач из реда чланова Управног одбора. 

  Два члана Управног одбора именују се 
из реда запослених у Заводу на предлог 

репрезентативног синдиката Завода, с тим да 

најмање један од чланова мора бити из реда 
носиоца основне, тј програмске делатности. 

  Један члан Управног одбора именује се 

на предлог Националног савета мађарске 

националне мањине. 
  Састав Управног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40%  

представника мање заступљеног пола. 
  Чланови Управног одбора именују се на 

период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 
  Председнику и члановима Управног 

одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом 

оснивача. 

Члан 15. 
 

  Оснивач може, до именовања 

председника и чланова Управног одбора 

Завода, да именује вршиоца дужности 
председника и чланова Управног одбора. 

  Оснивач може именовати вршиоца 

дужности председника и чланова Управног 

одбора Завода и у случају када председнику, 
односно члану Управног одбора преестане 

дужност пре истека мандата. 

  Вршилац дужности председника, 
односно члана Управног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину.  
 

Члан 16. 
 

  Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Завода. 

  Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње подноси извештај о свом раду 

Скупштини града Зрењанина. 
 

Члан 17. 
 

  Надзорни одбор има четири члана. 

  Чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава оснивач. 

  Председика Надзорног одбора именује 

оснивач из реда чланова Надзорног одбора. 
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  Један члан Надзорног одбора именују 

се из реда запослених у Заводу на предлог 
решрезентативног синдиката Завода. 

  Састав Надзорног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% 
представника мање заступљеног пола. 

  Чланови Надзорног одбора именују се 

на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 
  За члана Надзорног одбора не може 

бити именовано лице које је члан Управног 

одбора Завода.  
  Председнику и члановима Надзорног 

одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом 

оснивача. 

Члан 18. 
 

  Оснивач може до именовања 

председника и чланова Надзорног одбора 

Завода да именује вршиоца дужности 
председника и чланова Надзорног одбора. 

  Оснивач може именовати вриоца 

дужности председника и члана Надзорног 
одбора Завода и у случају када председнику, 

односно члану Надзорног одбора престане 

дужност пре истека мандата. 

  Вршилац дужности председника, 
односно члана Надзорог одбора може обављати 

ту дужност најдуже једну годину. 
 

Члан 19. 
 

  Скупштина града као оснивач даје 

сагласност на: 
- статут Завода 

- измену фирме, промену и проширење 

делатности Завода, 

- статутсне промене Завода, 
- годишњи програм рада и развоја 

- извештај о раду/пословању. 

 

Члан 20. 
 

  Градоначелник града Зрењанина: 

- колективни уговор код послодавца, 

- даје сагласност на акт о систематизацији 
радних места. 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА 
 

Члан 21. 
 

  Завод поред послова из члана 4. и 5. ове 
Одлуке: 

- иницира оснивачу доношење одлука и 

других аката ради унапређења односа у 
области ради чијег функционисања је 

основан, 

- врши друге послове утврђене Статутом 
Завода или уговором закљученим између 

оснивача и Завода.  
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 

  Овај пречишћени текст Одлуке 

објавити у  "Службеном листу града 

Зрењанина". 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: 06-162-9/22-I  

Дана: 13.12.2022. године 

З р е њ а н и н  
ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

Јована Ердељан 
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