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 На основу чл. 36. став 1. тачка 6. и 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен 
текст), Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 16.12.2022. 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. Ученици основних и средњих школа на 
територији града Зрењанина, изузев 

ученика Основне и средње школе “9. мај” 

Зрењанин и њихових пратилаца, који право 
на превоз остварују директно на основу 

закона; 

2. Корисници Дневног боравка за децу, младе 

и одрасле са тешкоћама у развоју “Наша 
прича” као и њихови пратиоци; 

3. Лица са и преко 65 година живота; 

4. Пензионери свих категорија без обзира на 
године живота; 

5. Незапослена лица преко 60 година која се 

налазе на евиденцији Националне службе 
за запошљавање; 

6. Особе са инвалидитетом: 

- Лица са телесним инвалидитетом и 

сметњама у развоју која су корисници 
додатка за туђу негу и помоћ; 

- 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 свих наведених категорија 

инвалидних лица уколико је пратња 
неопходна у зависности од степена 

узнапредовалости болести и природе 

инвалидитета; 
7. Болесници на дијализи и лица са 

трансплантираним органима; 

8. Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни 

инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
учесници рата после 17.08.1990. године;  

9. Добровољни даваоци крви који су крв дали 

тридесет и више пута; 
10. Даваоци органа; 

11. 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 Градско веће у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 5.  
 

  Средства за остваривање права на 

повлашћен градски превоз на територији града 

Зрењанина обезбеђују се у буџету града 
Зрењанина. 
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Члан 6. 
 

  Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о остваривању права на 
повлашћен градски превоз на територији града 

Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, 

број 34/16). 

Члан 7. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 

Зрењанина”. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-2/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 6. став 1. тачка 3. и 
члана 7. став 1.Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. 

изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – 
усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – 

усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 

96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – 
усклађени дин. изн. 95/2018 – др.закон, 86/2019 

– усклађени дин. изн.,126/2020 – усклађен дин. 

изн., 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 -
др.закон и 124/2022 – усклађен дин. изн.) и 

члана 36. тачка 3. и 128. став 1 Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" 

бр. 17/2020 -пречишћен текст), на седници 

Скупштина града Зрењанина,  одржаној дана 

16.12.2022. године, донета је  
 

ОДЛУКA 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

  У Одлуци о локалним комуналним 

таксама („Службени лист града Зрењанина“ бр. 
34/2012, 37/2013, 31/2014, 33/2015, 34/2016, 

5/2017 и 8/2019) мења се ТАРИФА ЛОКАЛНЕ 

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  која је саставни део 
Одлуке и гласи: 

 

‘‘ТАРИФА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ 

ТАКСЕ  
 

Тарифни број 1.  
 

Истицање фирме на пословном простору 

(фирмарина): 
 

1.1 Предузетници и правна лица која су према 

Закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала правна лица, а имају 

годишњи приход преко 50.000.000 динара 

(осим предузетника и правних лица која 
обављају делатности: банкарства; осигурања 

имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; 
поштанских; мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за 

фирмарину плаћају годишње и то:  

 

- БИД зона 49.500,00 

- Екстра зона 23.000,00 

- I зона 17.500,00 

- II зона 11.500,00 

- III зона 8.000,00 

- IV зона 3.500,00 
 

1.2 Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 
лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и 

лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 

дуванским производима; поштанских; мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

таксу за фирмарину плаћају годишње и то:  
 

- БИД зона 72.500,00 

- Екстра зона 60.000,00 

- I зона 48.500,00 
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- II зона 36.000,00 

- III зона 24.500,00 

- IV зона 7.000,00 
 

1.3. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 
лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и 

лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 

дуванским производима; поштанских; мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

таксу за фирмарину плаћају годишње и то:  
 

- БИД зона 166.500,00 

- Екстра зона 155.000,00 

- I зона 144.000,00 

- II зона 132.500,00 

- III зона 121.000,00 

- IV зона 11.500,00 
 

1.4. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала правна лица и предузетници, а обављају делатност банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга плаћају годишње и то:  
 

- БИД зона 402.500,00 

- Екстра зона 368.000,00 

- I зона 333.500,00 

- II зона 266.000,00 

- III зона 264.500,00 

- IV зона 17.500,00 
 

1.5. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала правна лица и предузетници, а обављају делатност ноћних барова и дискотека плаћају годишње 
и то:  
 

- БИД зона 49.500,00 

- Екстра зона 37.000,00 

- I зона 23.000,00 

- II зона 17.500,00 

- III зона 11.500,00 

- IV зона 3.500,00 
 

НАПОМЕНА:  
1. Предузетници и правна лица која су према 

Закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала правна лица (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи 

приход до 50.000.000 динара, не плаћају 
локалну комуналну таксу за истицање 

фирме на пословном простору. 

2. Таксена обавеза за таксу из овог тарифног 
броја настаје даном уписа у регистар код 

Агенције за регистрацију привредних 

субјеката, односно другог надлежног 

органа. 
3. Обвезници таксу плаћају месечно у року од 

15 дана по истеку сваког месеца. 
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4. Под истакнутом фирмом подразумева се 

свако обележје или натпис који означава да 
правно лице и предузетник обавља 

одређену делатност, без обзира на ком делу 

пословног објекта се то обележје или 
натпис налази. 

5. Ако је на објекту истакнуто више фирми 

истог лица, такса се плаћа само за једну 

фирму. 
6. Таксени обвезници који на територији 

Града имају већи број пословних објеката, 

без обзира где се налази седиште фирме, 
комуналну таксу утврђену овим Тарифним 

бројем плаћају за један пословни објекат, 

који се налази у пословној зони за коју је 

утврђен већи износ комуналне таксе, а за 
сваки наредни пословни објекат плаћају 

комуналну таксу умањену за 70% зависно 

од зоне у којој се налази, осим обвезника из 
тачке 1.4 овог Тарифног броја који за сваки 

наредни пословни објекат плаћају 

комуналну таксу умањену за 60% зависно 
од зоне у којој се налази, а максимално 

задужење обвезника за сваку истакнуту 

фирму не може бити веће од Законом 

прописаног. 
7. За истицање фирми правних лица чије се 

пословање финансира у потпуности или 

делимично из буџета града плаћа се такса у 
износу од 10% тарифе у зависности од зоне 

у којој се налази. 

8. Таксу обрачунава и задужује решењем 
Одељење за финансије Градске управе 

Зрењанина на основу података из регистра 

надлежног органа у годишњем износу 

сразмерно времену рада предузећа односно 
радње, такса се уплаћује на рачун број: 840-

716111843-35. Решење се доноси у складу 

са Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији. 
9. Град, као подстицајну меру за развој 

привредних активности, ослобађа плаћање 

таксе из овог тарифног броја правна лица и 
предузетнике за годину у коју су први пут 

започели привредну активност на 

територији града. 

10. Правна лица у поступку ликвидације 
задужују се таксом из овог тарифног броја 

до дана регистровања и објављивања 

Одлуке о покретању поступка ликвидације 
у складу са Законом којим се уређује 

ликвидација. 

11. Предузетнику који привремено одјави 

обављање делатности у складу са законом, 
за тај период, мирује обавеза плаћања таксе 

на фирму. 

12. Пријава за утврђивање комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору 

подноси се електронски, путем портала. 

13. Мала правна лица и предузетници који 
обављају делатност производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, плаћају 

комуналну таксу умањену за 80% од 

прописане, зависно од зоне у којој се 
налазе. 

14. Све предвиђено овим тарифним бројем за 

мала правна лица односи се и примењује и 
на микро правна лица. 

 

Тарифни број 2.  
 

Локална комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина плаћа се и 

то:  

 

 динара 

1. За теретна возила:  

1.1. за камионе до 2 t носивости 2.140,00 

1.2. за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.860,00 

1.3. за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.980,00 

1.4. за камионе преко 12 t носивости 7.110,00 

2. теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 710,00 

3. За путничка возила:  

3.1. до 1.150 cm3 710,00 

3.2. преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.410,00 

3.3. преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 2.130,00 

3.4. преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.860,00 

3.5. преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 4.300,00 

3.6. преко 3.000 cm3 7.110,00 

4. За мотоцикле  
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4.1. до 125 cm3 570,00 

4.2. преко 125 cm3 до 250 cm3 840,00 

4.3. преко 250 cm3 до 500 cm3 1.410,00 

4.4. преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.730,00 

4.5. преко 1.200 cm3 2.130,00 

5. За аутобусе и комби бусеве  по регистрованом седишту 60,00 

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 

 

6.1. до 1 t носивости 580,00 

6.2. од 1 t до 5 t носивости 990,00 

6.3. од 5 t до 10 t носивости 1.350,00 

6.4. од 10 t до 12 t носивости 1.870,00 

6.5. носивости преко 12 t 2.860,00 

7. За вучна возила (тегљаче) чија је снага мотора  

7.1. до 66 киловата 2.130,00 

7.2. од 66 киловата - 96 киловата 2.860,00 

7.3. од 96 киловата до 132 киловата 3.590,00 

7.4. од 132 киловата до 177 киловата 4.300,00 

7.5. преко 177 киловата 5.710,00 

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјална возила за превоз пчела 

1.410,00 

НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја  плаћа се приликом регистрације возила на  рачун број 

840-714513843-04 

Тарифни број 3.  
 

Држање средстава за игру ("забавне игре"):  

 динара 

1. За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунару, симулатори, флипери, 

билијар, пикадо и сл.) плаћа се месечна такса по апарату 

 

- БИД зона 3.523,00 

- Екстра зона 3.230,00 

- I зона 2.936,00 

- II, III i IV зона 2.349,00 
 

НАПОМЕНА:  
1. Таксу по овом Тарифном броју плаћа 

корисник простора у коме се држе, 

приређују забавне игре. 

2. Таксу годишње задужује и обрачунава 
Одељење за финансије Градске управе 

Зрењанин. 

3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана 
по истеку сваког месеца. 

4. Такса се уплаћује на рачун: 840-714572843-

29.  

5. Пријава за утврђивање комуналне таксе за 
држање средстава за игру   ("Забавне игре") 

подноси се на обрасцу "ПКТ" који је 

саставни део ове Одлуке. ‘‘ 
 

 

 

 

Члан 2.  
 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина'', а примењује  се почев од 1. 

јануара 2023. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-3/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу чл. 6. став 1 тачка 5. и чл. 7. 
став 1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин. изн., 
125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015- 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 
изн., 95/2018 – др.закон,  86/2019 – усклађени 

дин. изн., 126/2020 – усклађени дин. изн., 

99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 – др. 
закон и 124/2022 -усклађени дин. изн.), члана 

239. став 3. Закона о накнадама за коришћење 

јавних добара (''Сл. гласник РС'', број 95/2018, 

49/2019, 86/2019 -усклађени дин. изн., 156/2020 
– усклађени дин. изн. и 15/2021 – доп. 

усклађених дин. изн.) и члана 36.  тачка 3. и 

128. став 1.  Статута града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина" бр. 17/2020 

- пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 
16.12.2022. године донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 1. 
 

  У Одлуци о накнадама за коришћење 

јавних површина (‘‘Сл. лист Града Зрењанина ‘‘ 
бр. 8/2019 и 32/2019) мења се ТАРИФА 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА која је саставни део Одлуке и 

гласи: 
 

’’ ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Тарифни број 1. 
 

Накнада за коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 
 

  За коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности, за сваки цео и започети м2 

простора који је заузет утврђује се накнада 
дневно сразмерно времену коришћења и то: 

 дин./м
2  

дневно 

1. За киоске  и друге сличне мање монтажне објекте површине  до 8м
2
:  

- Екстра зона 31,00 

- I  зона 19,50 

- II зона      14,00 

- III зона 8,00 

- IV зона 6,00 

-  V зона                                                               5,00 

2. За киоске  и друге сличне мање монтажне објекте, за површине преко 8м
2
:  

- Екстра зона 28,00 

- I  зона 16,00 

- II зона      9,00 

- III зона 6,50 

- IV зона 4,50 

-  V зона                                                               3,50 

3. За oбављање угоститељске  делатности у башти угоститељског објекта 

отвореног типа  (летњих башта )   

 

- Екстра зона 34,50 

- I  зона 30,00 

- II зона      27,50 

- III зона 20,00 

- IV зона 11,50 

-  V зона                                                               5,50 

4. За oбављање угоститељске  делатности у башти угоститељског објекта 

затвореног типа  (зимских башта )  

 

- Екстра зона 43,00 

- I зона 37,00 

- II зона      34,50 

- III зона 24,50 
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- IV зона 14,50 

-  V зона                                                               7,00 

5. За отворене и покретне тезге:   

- Екстра зона 92,00 

- I  зона 81,50 

- II зона      75,00 

- III зона 61,00 

- IV зона 41,00 

-  V зона                                                               20,50 

6. За држање уређаја за продају сладоледа, кремова и кокица, за фрижидере, 

расхладне витрине, покретне рекламне витрине и слично  

дин./м
2   

дневно 

- Екстра зона 53,00 

- I  зона 48,00 

- II зона      44,00 

- III зона 36,00 

- IV зона 28,00 

-  V зона                                                               14,00 

7. За држање телефонских апарата (говорница), банкомата и других апарата 

- аутомата (уређаја) 

 

 

- Екстра зона 81,50 

- I  зона 75,00 

- II зона      68,00 

- III зона 59,00 

- IV зона 47,00 

-  V зона                                                               28,00 

8. За коришћење слободних површина за постављање шатора за камповање  

- у насељеном месту Зрењанин 29,00 

- у осталим насељеним местима 14,00 

9. За постављање шатора циркуса, забавних паркова, за спортске објекте 

(спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку скејт и сл.), 

извођење забавних и промотивних програма  

 

- Екстра зона 69,00 

- I  зона 54,00 

- II зона      40,00 

- III зона 29,00 

- IV зона 21,00 

-  V зона                                                               14,00 
 

Ако се поред штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности продаје и нека друга 
роба, накнада се плаћа у целокупно 

прописаном износу из овог тарифног броја. 

  Накнада за киоске  и друге сличне мање 
монтажне објекте за површине преко 8м2 за 

првих 8м2 обрачунава се по износима 

прописаним под редним бројем 1. овог 
тарифног броја за одговарајућу зону, а за 

преосталу површину киоска и другог сличног 

мањег монтажног објекта накнада се 

обрачунава по износима прописаним под 
редним бројем 2. овог тарифног броја за 

одговарајућу зону. 

 Износ накнаде из овог тарифног броја 
прописан за одговарајућу зону умањује се: 

1. за повремено коришћење простора на 

јавним површинама на покретним 

објектима за време одржавања вашара, 
сајмова, изложби и других традиционалних 

манифестација, хуманитарне, верске и 

друге регистроване непрофитне 
организације, плаћају накнаду у износу  

умањеном за 90% , од прописаног износа 

накнаде;  
2. за обављање угоститељске делатности у 

башти отвореног типа, у периоду од 1. 

октобра до 31. марта, накнада се плаћа у 

износу умањеном за 50% од прописаног 
износа накнаде; 

3. за забавне паркове на отвореном простору у 

периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада 
се плаћа у износу умањеном за 80% од 

прописаног износа накнаде; 
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4. за потребе организовања манифестација од 

интереса за град Зрењанин, које се 
финансирају делом из буџета града 

Зрењанина, као и за све хуманитарне 

акције, накнада се  умањује за 99%.  
 Накнаду по овом тарифном броју, 

утврђује Одељење Градске управе града 

Зрењанина у чијој надлежности је утврђивање 

контрола и наплата јавних прихода решењем, 
по претходно издатом одобрењу - решењу  

надлежног органа у складу са прописима, као и 

по извештају-записнику о коришћењу простора 
на јавној површини сачињеним од стране 

надлежног органа. 

 Надлежни орган  је у обавези да један 

примерак одобрења - решења за коришћење 
простора на јавној површини,  односно 

извештаја - записника о коришћењу простора 

на јавној површини достави Одељењу Градске 
управе града Зрењанина надлежном за 

утврђивање, контролу и наплату јавних 

прихода, као и следеће податке:  
- за правно лице: назив и адресу седишта 

правног лица, порески идентификациони 

број, матични број из АПР-а и текући 

рачун; 
- за физичко лице - предузетника: име и 

презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње 
из АПР-а,  текући рачун радње, ЈМБГ и 

адресу  пребивалишта из личне карте  

физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену 

коришћења простора на јавним 
површинама;  

- податак о испуњености услова за 

остваривање права на ослобођење 
предвиђеног овим тарифним бројем. 

  Све претходно побројане податке 

морају садржати и урбанистичко технички 

услови као основ доношења решења- одобрења 
за заузимање јавне површине. 
 

Тарифни број 2. 
 

Накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, као и за коришћење 

површине и објекта за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе других лица 

којим се врши непосредни утицај на 

расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, за које дозволу 

издаје надлежни орган јединице локалне 

самоуправе 
 

  1. За коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе као и за 

коришћење површине и објекта за оглашавање 
за сопствене потребе којим се врши 

непосредни утицај на расположивост, квалитет 

или неку другу особину јавне површине, за које 
дозволу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за сваки цео и започети м2 

простора који се користи, утврђује се накнада 
дневно сразмерно времену коришћења и то:

 

                     дин./м
2  

дневно 

- Екстра зона, I  зона, II зона, III зона,  IV зона                        7,00 

-  V зона                          2,50 
 

  2. За коришћење јавне површине за оглашавање за потребе других лица  као и за коришћење 

површине и објекта за оглашавање за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 

расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се 

накнада дневно сразмерно времену коришћења и то:  
 

                     дин./м
2    

дневно 

- Екстра зона, I  зона, II зона,III зона,  IV зона                        11,50 

- V зона                            4,50 
  

Накнада по овом тарифном броју умањује се: 

- за 40% од прописаног износа накнаде по м2 

дневно, за део површине, односно за део 

објекта за оглашавање, преко 12,5м2. 

  Накнада за површине односно објекте 
за оглашавање преко 12,5м2  обрачунава се  тако 

што се за првих 12,5м2 обрачунава износ 

накнаде прописан овим тарифним бројем, а за 

део површине преко 12,5м2, накнада се 

обрачунава умањена за 40% од прописаног 

износа овим тарифним бројем. 
  Накнаду по овом тарифном броју 

утврђује Одељење Градске управе града 

Зрењанина у чијој надлежности је утврђивање 
контрола и наплата   јавних прихода решењем,   

по претходно издатом одобрењу — решењу  

надлежног органа у складу са прописима. 

  Надлежни орган  је у обавези да један 
примерак одобрења - решења за коришћење 
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простора на јавној површини, достави 

Одељењу Градске управе града Зрењанина 
надлежном за утврђивање, контролу и наплату 

јавних прихода, као и следеће податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта 
правног лица, порески идентификациони 

број, матични број из АПР-а и број текућег 

рачуна; 

- за физичко лице - предузетника: име и 
презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње 

из АПР-а, текући рачун радње, ЈМБГ и 
адресу  пребивалишта из личне карте  

физичког лица;  

- податке о адреси, површини и времену 

коришћења простора на јавним 
површинама. 

- назнаку да ли се одобрење односи за 

сопствене потребе или и потребе других 
лица. 

  Површину заузећа представља укупна 

површина за оглашавање (једнострани и 
двострани билборди и остали медији). 
 

Тарифни број 3.  
 

 Накнада за коришћење јавне 

површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских 

радова и изградњу 
 

 Накнада за коришћење јавне површине 
по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу за 

сваки цео и започети м2 простора који се 
користи, утврђује се дневно сразмерно времену 

коришћења и то: 

 

 дин./м
2   

дневно 

За коришћење јавних површина за потребе извођења грађевинских радова и 

за заузимање јавних површина грађевинским материјалом плаћа се 

комунална такса и то: 

 

1. При изградњи објекта, дневно по 1 м
2 
заузете површине:  

а) при изградњи објекта  по м2 заузете површине у трајању до 90 дана 15,00  

б) при изградњи зграде по м2 заузете површине у трајању дужем од 90 дана  9,00  

2. При извођењу радова који изискују раскопавање коловоза, тротоара 

односно зелене површине: 

 

- за период од 1. марта до 31. октобра  15,00  

- за период од 1. новембра до краја фебруара 144,00  

3. За заузимање јавних површина грађевинским материјалом:   

- Екстра зона 23,00  

- I зона 18,50  

- II зона 17,00  

- III зона 15,00  

- IV зона 11,50  

- V зона 9,00  
 

НАПОМЕНА: 
 1. Накнада из овог тарифног броја по 

основу заузећа јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских 
радова увећава се за 100% ако инвеститор 

продужи дозвољени рок за заузимање јавне 

површине. Под продужењем рока подразумева 

се прекорачење рока завршетка изградње 
евидентираног у писменој изјави инвеститора о 

почетку грађења односно извођења радова у 

року завршетка грађења, односно извођења 
радова према Закону о планирању и изградњи. 

 2. Накнада из овог тарифног броја у 

случајевима заузимања јавне површине ради 

постављања заштитне ограде око објеката који 
су оштећени или склони паду, а ограда се 

поставља ради безбедности лица и имовине 

увећава се за 500% . 
 3.  Накнада по овом тарифном броју, 

плаћа се  на основу задужења надлежног  

Одељење Градске управе града Зрењанина у 

чијој надлежности је утврђивање контрола и 
наплата јавних прихода, а по претходно 

издатом одобрењу — решењу надлежног 

органа у складу са прописима.  
 Надлежни орган је у обавези да један 

примерак одобрења - решења за коришћење 

простора на јавној површини, достави 
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Одељењу Градске управе града Зрењанина 

надлежном за утврђивање, контролу и наплату 
јавних прихода, као и следеће податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта 

правног лица, порески идентификациони 
број, матични број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и 

презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње 
из АПР-а, текући рачун радње, ЈМБГ и 

адресу пребилишта физичког лица; 

- податке о врсти заузећа, адреси, површини 
и времену коришћења простора на јавним 

површинама; 

- - податак о испуњености услова за увећање 

предвиђеног овим тарифним бројем.“ 
 

Члан 2. 
 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина'', а примењује се почев од 1. јануара 

2023. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-4/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 

Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), 

члана 67. став 1. Закона о архивској грађи и 

архивској делатности ("Службени гласник РС", 
број 6/20), члана 13. став 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) 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 

16.12.2022. године донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРЕУЗИМАЊУ ВРШЕЊА ОСНИВАЧКИХ 

ПРАВА НАД ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ 

ЗРЕЊАНИН 
 

 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о преузимању вршења 

оснивачких права над Историјским архивом 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 32/12 и 21/16) у члану 4. став 2. мења се и 

гласи:  

 ''У оквиру делатности наведене у ставу 
1. овог члана Архив: 

1. води евиденције о архивској грађи и 

ствараоцима и имаоцима архивске грађе 
предвиђене законом и подзаконским 

актима; 

2. обавља стручни надзор над евидентирањем, 
класификовањем, одабирањем, 

архивирањем, чувањем, стручним 

одржавањем и заштитом архивске грађе и 

документарног материјала; 
3. даје одобрење за уништење документарног 

материјала којем је истекао рок чувања; 

4. пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу 
документарног материјала и архивске грађе 

у изради општих аката о управљању 

архивском грађом и документарним 
материјалом; 

5. преузима, сређује, обрађује архивску грађу, 

израђује информативна средства о 

архивској грађи, чува и стручно одржава 
архивску грађу;  

6. доноси акт о утврђивању архивске грађе за 

културно добро; 
7. обавља истраживања ради стварања целине 

архивског фонда; 

8. може да учествује у изградњи и развоју 

електронских система за управљање 
документима код ствараоца и имаоца 

архивске грађе и документарног материјала 

у циљу постизања интегритета система у 
којима се архивирају документа настала у 

њему; 

9. чува архивску грађу у електронском облику 
сходно прописима којима се уређују 

поступци и технолошка решења за 

поуздано електронско чување докумената; 

10. има право увида у податке и када постоје 
технички услови, право повезивања свог 

информационог система са регистрима 

свих стваралаца и ималаца архивске грађе и 
документарног материјала; 

11. учествује у изградњи и развоју 

информационог система архива; 
12. обезбеђује услове и даје архивску грађу на 

коришћење; 

13. обавља културно-образовну делатност; 

14. објављује архивску грађу; 
15. организује изложбе архивске грађе; 
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16. стара се о редовном стручном усавршавању 

запослених у архивима; 
17. сачињава план заштите архивске грађе у 

ванредним ситуацијама; 

18. обавља друге послове утврђене Законом о 
архивској грађи и архивској делатности.'' 

 

Члан 2. 
 

  У члану 9. став 4. иза речи: ''Управни 
одбор'' додају се речи: ''уз претходну сагласност 

оснивача''. 

  У истом члану став 5. иза речи: 
''расписује се'' додаје се реч: ''најкасније''. 
 

Члан 3. 
 

  У члану 13. став 7. проценат: ''30%'' 

замењује се процентом: ''40%''. 
 

Члан 4. 
 

  У члану 16. став 6. проценат: ''30%'' 

замењује се процентом: ''40%''. 
 

Члан 5. 
 

  У члану 18. додају се нови став 1. и ст. 

2. и 3. који гласе:  
  ''Висину средстава за финансирање 

делатности Архива утврђује оснивач, на основу 

предлога годишњег програма рада и предлога 
финансијског плана установе за наредну годину 

и пројекција за наредне две године. 

  Архив подноси оснивачу предлог 

годишњег програма рада и предлог 
финансијског плана за наредну годину и 

пројекције за наредне две године, најкасније до 

20. јула текуће године. 
  Оснивач закључује са Архивом 

годишњи уговор о финансирању делатности 

установе.'' 

  Досадашњи став 1. постаје став 4. 
 

Члан 6. 
 

          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: 06-161-5/22-I 

Дана: 16.12.2022. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и  члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 

72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), 

чланa 13. став 1. Закона о јавним службама 
("Сл. 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) 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 
16.12.2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА, ОБАВЕЗА И 

ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

  У Одлуци о преузимању права, обавеза 

и одговорности оснивача Културног центра 

Зрењанин (''Међуопштински службени лист 
Зрењанин'', број 7/91, ''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98 и 4/98 и ''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 14/09, 17/13 и 21/16)  

у члану 3. после алинеје шесте додају се 
алинеје седма и осма, које гласе:  

- ''59.1 Кинематографска и телевизијска 

продукција; 
- 59.2 Снимање и издавање звучних записа и 

музике''. 
 

Члан 2. 
 

У члану 7. став 2. речи: ''Судски 

регистар'' замењују се речима: ''Регистар 

установа културе, који води Агенција за 
привредне регистре''. 
 

Члан 3. 
 

  У члану 12. став 7. проценат: ''30%'' 

замењује се процентом: ''40%''. 
 

Члан 4. 
 

  У члану 13. став 6. проценат: ''30%'' 

замењује се процентом: ''40%''. 
 

Члан 5. 
 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  



Страна 846               Број 33            Службени лист града Зрењанина                16. децембар 2022. год. 

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-161-6/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-7/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
 

  На основу чл. 34. и 35. Закона о јавној 
својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 
12. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као 

и поступцима јавног надметања  и прикупљања 

писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 
16/2018) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/2020 - пречишћени текст) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 

16.12.2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ 

ПРОСТОРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о пословном простору града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 14/2018, 18/2019 и 20/2021) мења се члан 

24. став 2, тако да сада гласи: 
 ''Вредност једног бода одговара 

вредности 1,15 евра'' 
   

Члан 2. 
 

  Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина", иста ступа на снагу даном 

доношења, а примењује се од 01. марта 2023. 
године. 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 10. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

18/2016 и 88/2019), члана  146. Закона о 

привредним друштвима (''Службени гласник 
РС'', бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 

5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и 

члана  36. и Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – 

пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 

је на седници одржаној дана 16.12.2022. године 

донела 

О Д Л У К У 

О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ 

КАПИТАЛА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ'', ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

  Укупни регистровани основни капитал 

Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 

паркинзи'', Зрењанин, матични број 08759731, 

износи 10.300.000,00 динара. 
  Скупштина града Зрењанина, матични 

број 08002266, доноси Одлуку о повећању 

основног капитала Јавног комуналног 
предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин, 

матични број 08759731, у износу од 

18.000.000,00 динара. 

  Основ повећања капитала Јавног 
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'', 

Зрењанин, је нови улог оснивача. 
 

Члан 2. 
 

  Укупна вредност основног капитала 

Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 
паркинзи'', Зрењанин, након повећања је 

28.300.000,00 динара, што представља 100% 

удела града Зрењанина у основном капиталу. 
 

Члан 3. 
 

  Одлука о повећању вредности основног  

капитала Јавног комуналног предузећа ''Пијаце 
и паркинзи'', Зрењанин, регистроваће се у 

складу са Законом о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре, у року од 
шест месеци од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 
 

  Основни капитал Јавног комуналног 

предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин, 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала. 
 

Члан 5. 
 

  Ова Одлука објављује се у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-8/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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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 
16.12.2022. године, донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут Јавне 

установе "Спортски објекти" Зрењанин који је 

донет на седници Управног одбора Јавне 
установе "Спортски објекти" Зрењанин  

одржаној дана 29. новембра 2022. године.  
 

II 
 

 Решење и Статут Јавне установе 

"Спортски објекти" Зрењанин објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН     

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-9/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

-    
  На основу члана 21. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 

71/94, 79/05, 81/05 испр. др. закона, 83/05 – 
испр. др. закона и 83/14 - др. закон) Управни 

одбор Јавне установе "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" 

Зрењанин, на седници одржаној дана 

29.11.2022. године донео је 
 

С Т А Т У Т 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

  Статутом Јавне установе „СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ“ Зрењанин (у даљем тексту: 
Установа) уређују се положај, делокруг рада, 

унутрашња организација, надлежност органа, 

заступање и представљање, права, обавезе и 

одговорности Установе, запослених и друга 
питања од значаја за пословање Установе. 
 

Члан 2. 
 

  Статут је основни општи акт Установе 

и сви други акти Установе морају бити у 

сагласности са њим. 
 

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ 
 

Члан 3. 
 

  Пословно име Установе је: Јавна 
установа "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин. 

  Скраћено пословно име Установе је: ЈУ 

"СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин. 

  Седиште Установе је у Зрењанину, ул. 
Карађорђев трг бб. 

  Седиште Установе може се променити 

одлуком Управног одбора Установе уз 
сагласност оснивача. 
 

Члан 4. 
 

 Установа има печат округлог облика са 

исписаним текстом: Република Србија, 

Аутономна покрајина Војводина, Град 

Зрењанин, Јавна установа „СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ“ Зрењанин.  

  Текст печата исписује се на српском 

језику, ћириличним писмом и на мађарском, 
румунском и словачком језику и писму.  

  Текст печата исписује се у 

концентричним круговима око грба Републике 

Србије, у складу са законом. 
 

Члан 5. 
 

  Штамбиљ Установе је правоуганог 
облика страница 60 х 30 мм, следећег изгледа:  

- у првом, другом и трећем реду исписан је 

назив Установе; 
- у четвртом реду "број" са празном линијом; 

- у петом реду линија за датум; 

- у шестом реду исписано је седиште 

Установе. 

Члан 6. 
 

  Начин употребе, руковање и чување 

печата утврђује се посебним актом који доноси 

Директор Установе. 
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  Установа може имати заштитни знак 

чији изглед утврђује управни одбор Установе. 
 

III. ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 7. 
 

  Установа обавља и следеће делатности: 

55.10 хотели и сличан смештај 

68.20  изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање 
њима 

69.20  рачуноводствени, књиговодствени и 

ревизорски послови; пореско 
саветовањe 

73.11  делатност рекламних агенција 

73.12  медијско представљање 

77.21  изнајмљивање и лизинг опреме за 
рекреацију и спорт 

81.30  услуге уређења и одржавања околине 

82.30  организовање састанака и сајмова 
90.01  извођачка уметност 

93.11  делатност спортских објеката  

93.19  остале спортске делатности 
93.29  остале забавне и рекреативне 

делатности 

96.04  делатност неге и одржавања тела 

 
  Претежна делатност Установе је: 

93.11 делатност спортских објеката.  
 

Члан 8. 
 

 Установа је у обавези да своју 

делатност врши у складу са годишњим 
програмима и плановима на које сагласност 

даје Скупштина града Зрењанина. 

 Установа најмање једном годишње 

подноси извештај Скупштини града Зрењанина 
о извршењу годишњих планова и програма  из 

става 1. овог члана. 

  Годишњи програм пословања и 
извештај о раду Установе доноси Управни 

одбор Установе на предлог Директора 

Установе. 
  Акта из става 3. овог члана пре седнице 

Скупштине града, разматра и усваја Градско 

веће града Зрењанина. 
 

IV. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 9. 
 

  Средства за финансирање делатности 
Јавне установе "СПОРТСКИОБЈЕКТИ" 

Зрењанин обезбеђују се из: 

- буџета Града,  

- буџета Републике,  

- буџета Покрајине,  
- прихода које оствари обављањем 

делатности, 

- прихода које оствари пружањем услуга 
другим корисницима, 

- донација, поклона, спонзора и реклама, 

- и других прихода које оствари у складу са 

законом. 

Члан 10. 
 

  Расподела прихода из члана 9. Статута 

врши се у складу са финансијским планом који 

доноси Управни одбор Установе уз сагласност 
Скупштине града Зрењанина. 
 

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 11. 
 

  Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Установи утврђује 

се радна места и њихови називи, степен 

стручне спреме за поједина радна места, 
потребна знања и способности, број 

извршилаца, као и други посебни услови за рад 

на одређеном радном месту.  
  Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Установи доноси 

директор Установе уз претходну сагласност 

Управног одбора и мишљењa репрезентативног 
синдиката. 

  На Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Установи 
сагласност даје  Градоначелник града 

Зрењанина. 
 

VI. ПРАВНИ ПРОМЕТ И ОДГОВОРНОСТ 

ЗА ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 12. 
 

  Установа има неограничена овлашћења 

у правном промету у оквиру предмета 
пословања. 

  У правном промету са трећим лицима 

Установа иступа у своје име и за свој рачун и 
за своје обавезе одговара целокупном својом 

имовином. 
 

VII. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 13. 
 

 Органи Установе су: Директор, 

Управни и Надзорни одбор.  

  Органе Установе именује и разрешава 
Скупштина града Зрењанина на период од 

четири године. 
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Директор Установе 
 

Члан 14. 
 

  Радом и пословањем Установе 

руководи Директор.  
  Директор Установе именује се на 

основу претходно спроведеног јавног конкурса 

на период од четири године и може бити 

поново именован.  
  Јавни конкурс из става 2. овог  члана 

расписује и спроводи Управни одбор Установе.  

  Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи 

од петнаест дана од дана оглашавања јавног 

конкурса.  
  Управни одбор Установе дужан је да у 

року од 15 дана од дана завршетка јавног 

конкурса изврши избор кандидата и предлог 

достави оснивачу.  
  Оснивач именује Директора Установе 

на основу предлога Управног одбора Установе.  

  Ако оснивач није прихватио предлог 
Управног одбора сматра се да јавни конкурс 

није успео. 
 

Члан 15. 
 

 За директора Установе може бити 

именовано лице које поред општих услова 

предвиђених Законом испуњава и следеће 
посебне услове: 

- високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, 

по пропису који уређује високо образовање 

почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. 
године;  

- најмање пет година  радног искуства у 

струци, 
- да има организационе способности за 

обављење функције. 
 

Члан 16. 
 

  Директор Установе: 

- заступа и представља Установу, 

- организује и води пословање Установе,  
- стара се о законитости рада Установе,  

- предлаже програм пословања Установе, 

финансијски план и предузима мере за 
њихово спровођење,  

- извршава одлуке Управног одбора,  

- подноси извештаје о раду и резултатима 

пословања Установе,  

- организује и обезбеђује мере за чување 

имовине Установе,  
- одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима из радног 

односа у складу са законом, 
- обавља и друге послове утврђене Законом, 

актима оснивача, овим Статутом и  

одлукама Управног одбора Установе. 
 

Члан 17. 
 

  Дужност Директора Установе престаје 

истеком мандата и резрешењем.  
  Оснивач Установе разрешиће 

Директора и пре истека мандата: 

- на лични захтев, 
- ако обавља дужност супротно одредбама 

закона, оснивачког акта, овог Статута и 

других правних аката,  

- ако нестручним, неправилним и 
несавесним радом проузрокује већу штету 

Установи или тако занемарује или 

несавесно извршава своје обавезе да су 
настале или могу настати веће сметње у 

раду Установе, 

- уколико за време обављања дужности буде 

правноснажно осуђен на условну или 
безусловну казну затвора за кривично дело 

која га чини недостојним за обављање 

дужности Директора Установе, 
- из других разлога утврђених законом. 
 

Вршилац дужности директора 
 

Члан 18. 
 

  Оснивач може именовати вршиоца 

дужности Директора Установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када 

Директору престане дужност пре истека 
мандата, односно када јавни конкурс за 

Директора није успео.  

  Вршилац  дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну годину. 

  Вршилац дужности директора Установе 

мора да испуњава услове за избор кандидата за 
директора, у складу са законом и статутом.  

  Вршилац дужности директора има сва 

права, обавезе и овлашћења директора. 
 

Управни одбор 
 

Члан 19. 
 

  Управни одбор је орган управљања 

Установе.  
  Управни одбор има пет чланова.  
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  Три члана Управног одбора су 

представници оснивача, а два члана чине 
запослени у Установи.  

  Председника и чланове Управног 

одбора именује Скупштина града Зрењанина.  
  Мандат чланова Управног одбора траје 

четири године и могу бити именовани поново. 

  Представнике запослених у Управни 

одбор предлаже репрезентативни синдикат 
Установе. 

Члан 20. 
 

  Управни одбор Установе: 

- доноси Статут Установе,  
- утврђује пословну политику Установе, 

- доноси програм пословања Установе, 

- усваја извештаје о пословању Установе и о 

извршењу финансијског плана, 
- доноси Пословник о свом раду,  

- даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора Установе. 
 

Члан 21. 
 

 Управни одбор ради у седницама и 
одлуке доноси већином гласова.  

  Начин рада Управног одбора ближе се 

регулише Пословником о раду. 
 

Надзорни одбор 
 

Члан 22. 
 

  Надзорни одбор има три члана од којих 

су два члана представници оснивача, а један 
члан представник запослених у Установи.  

  Надзорни одбор именује Скупштина 

града Зрењанина, на период од четири године и 
могу бити именовани поново. 

  Члана Надзорног одбора - представника 

запослених предлаже репрезентативни 

синдикат Установе. 
 

Члан 23. 
 

  Надзорни одбор: 
- врши надзор над законитошћу рада 

Установе,  

- прегледа годишњи извештај, финансијски 
план и програме пословања Установе,   

- подноси оснивачу извештај о извршеном 

надзору најмање једном годишње, 

- разматра извештај ревизора,  
- доноси Пословник о свом раду, 

- врши и друге послове у складу са законом. 
 

VIII. ЈАВНОСТ РАДА 
 

 

 

Члан 24. 
 

  Рад Установе је јаван.  

  Јавност рада остварује се јавношћу рада 
Управног одбора, Надзорног одбора, 

подношењем извештаја о пословању и 

објављивањем општих и других аката.  

Директор Установе или лице које он 
задужи дужно је да оснивачу даје извештаје о 

пословању или друге тражене информације. 

  Директор Установе или лице које он 
овласти може, одређене податке који не 

представљају пословну тајну и друге 

информације од значаја за грађане,  дати 
средствима јавног информисања. 
 

Члан 25. 
 

  Статут и друга акта Установе на која 
сагласност даје оснивач објављују се на 

огласној табли Установе.  

  Органи Установе дужни су да у 
пословању Установе омогуће увид 

запосленима, достављањем записника или 

омогућавањем присуства седницама 
представнику Синдиката, а у вези са питањима 

која се тичу остваривања права запослених. 
 

IX. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 26. 
 

  Установа је дужна да у обављању 

делатности обезбеђује потребне услове за 

унапређење и заштиту животне средине и да 
спречава узроке који угрожавају природне и 

стечене вредности животне средине. 
 

X. НОРМАТИВНА АКТА УСТАНОВЕ 
 

Члан 27. 
 

  У Установи се доносе следећа 

нормативна акта:  

- Статут,  
- Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места,  

- Колективни уговор или Правилник о 
радним односима,  

- Пословник о раду органа управљања, 

- Правилник о јавним набавкама,  
- и друга нормативна акта у складу са 

Законом. 

 

Члан 28. 
 

  Правилници се доносе од стране 
Управног одбора или Директора у складу са 

Законом. 
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 

  Ступањем на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Јавне установе 
"СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин заведен од 

стране Скупштине града Зрењанина број: 06-

141-49/10-I од 22. децембра 2010. године, са 

изменом и допуном Статута број 99-1 од 22. 
марта 2011. године, бр. 954 од 11.октобра 2012. 

године, бр. 883 од  9. септембра 2013. године, 

бр. 781 од 6. октобра 2016. године и бр. 92 од 
28. јануара 2022. године. 
 

Члан 30. 
 

  За сва питања која нису уређена овим 

Статутом или другим општим актом Јавне 

установе "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин 

непосредно ће се примењивати одредбе Закона. 
 

Члан 31. 
 

  Овај Статут ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Скупштине града 

Зрењанина и исти ће се објавивити на огласној 

табли Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ 
Зрењанин. 

Председник Управног одбора 

Мирко Крлић,с.р. 
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 На основу члана 69. став 1. тачка 1) 

Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19), члана 36. 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 

16.12.2022. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама Статута Јавног комуналног 

предузећа "Водовод и канализација" Зрењанин 
број 3776/2 коју је донео Надзорни одбор  

Јавно комуналног предузећа "Водовод и 

канализација" Зрењанин  на седници одржаној 
дана 30. новембра 2022. године под бројем 

3776/3. 

II 
 

  Решење и Статут објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-161-10/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

- 
ЈКП “Водовод и канализација” 

Број: 3776/2 

Дана:30.11.2022. 
Зрењанин     
 

 На основу члана 22. став 1. тачка 7, 

члана 27, члана 69. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 15/16 и 88/19), члана 16. 
став 1. тачка 7. Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин (''Сл. лист града 
Зрењанина'', бр. 9/13 и 21/16) Надзорни одбор 

на 145. седници одржаној дана 

30.11.2022.године, доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

           У Статуту Јавног комуналног предузећа 
"Водовод и канализација" Зрењанин, бр.561 од 

14. Маја 2013. године са изменама и допунама 

Одлуке бр.967/2 од 11.Априла 2014.године, 

бр.3388 од 10. Октобра 2016.године, бр.4129/2 
од 15.Децембра 2016.године и бр.1268 од 

28.Априла 2021.године, у члану 26. став 3 мења 

се и гласи: 
„Предузеће има три извршна директора.“ 

 

Члан 2. 
 

„Остале одредбе Статута остају непромењене.“ 
 

Члан 3. 
 

  „Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања на огласној табли 

Предузећа, а по добијању сагласности од 

стране Оснивача.“ 
 

Председник  Надзорног  одбора 
Секулић Владо,с.р. 

Мастер менаџ. индустријско 

економског менаџмента 
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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. 

Одлуке о грађевинском земљишту у јавној 

својини града Зрењанина („Сл. лист града 
Зрењанина” бр. 2/21), члана 36. став 1. тачка 

28. и члана 128. став. 1. Статута града 

Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина” бр. 
17/2020-пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана 

16.12.2022. године доноси  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 

 Мења се Програм отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини града 

Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, бр. 7/22, 

11/22 и 25/22), у даљем тексту Програм, тако 
што се у члану 2. у табели Програма, у 

табеларном прегледу, после редног броја 36. 

додају  нови редови који гласе:  

“ 

37-1. 4768/5 
Зрењанин 

III 
2787 

 
Деспотовац 

Део од 

92731 

m2 

ПДР ” Југоисток II-Д” 

 ("Сл. лист града 

Зрењанина"  бр. 10/19) 

Радна  зона  приступни пут 

37-2. 4768/15 
Зрењанин 

III 
2787 

 
Деспотовац 

Део од 

529589

m2 

ПДР ” Југоисток II-Д” 

 ("Сл. лист града 

Зрењанина"  бр. 10/19) 

Радна зона  неопремљена 

„     

Члан 2. 
 

 Мења се Програм, тако што се у члану 

3. Програма, после 2. става, додаје 3. став који 

гласи: 
 „Парцеле под ред. бр. 37-1. и 37-2. 

продају се у делу од 12 ха, према предлогу 

парцелације ЈП за урбанизам. Обавеза будућег 
Инвеститора је да o свом трошку уради 

препарцелацију и утопи парцеле у једну 

парцелу укупне површине од 12 ха.„ 
 

Члан 3. 

                                                       
  Ова Измена и Допуна Програма 

објављује се у ''Службеном листу града 

Зрењанина'', а ступа на снагу у року од 8 дана 
од дана објављивања у истом.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 

                  ГРАД ЗРЕЊАНИН 

                  СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-161-11/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 52. 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, 83/18, 

31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), члана 12. 
Правилник о начину и поступку избора чланова 

комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености 
планских докумената, комисије за планове 

јединице локалне самоуправе и комисије за 

стручну контролу урбанистичког пројекта, 

праву и висини накнаде члановима комисије, 
као и условима и начину рада комисија 

(''Службени гласник РС'', број 32/19) и члана 

36. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен 

текст), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 

16.12.2022. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

И ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ 
 

I 
 

  У Решењу о образовању и именовању 

Комисије за планове (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 24/19), у тачки IV став 3, број 
и речи: ''4 стручна сарадника'' замењују се 

бројем и речима: ''седам стручних сарадника''. 
 

 

 

 



16. децембар 2022. год.     Број 33         Службени лист града Зрењанина                               Страна 853 

II 
 

  У тачки V став 2. мења се и гласи: 

  ''За стручне сараднике именују се: 
Драгица Илић, маст. инж. геодез, Срђан 

Крајновић, маст. инж. геодез, Ђурђина Грбић, 

дипл. маш. инж, Светлана Килибарда, дипл. 

правник, Младен Паскулов, дипл. просторни 
планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл. инж. 

арх. и Биљана Табачки дипл. инж. арх.'' 
 

III  
 

  Ово решење је коначно. 
 

IV 
 

  Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Правни основ за доношење Решења о 

изменама Решења о образовању и именовању 
Комисије за планове је члан 52. 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, 83/18, 

31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) којим је 
прописано да ради обављања стручних послова 

у поступку израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере усклађености 

урбанистичког пројекта са планским 
документом и овим законом, као и давања 

стручног мишљења по захтеву надлежних 

органа управе, скупштина јединице локалне 
самоуправе образује комисију за планове, члан 

12. Правилник о начину и поступку избора 

чланова комисије за стручну контролу 
планских докумената, комисије за контролу 

усклађености планских докумената, комисије 

за планове јединице локалне самоуправе и 

комисије за стручну контролу урбанистичког 
пројекта, праву и висини накнаде члановима 

комисије, као и условима и начину рада 

комисија (''Службени гласник РС'', број 32/19), 
којим је одређено да скупштина јединице 

локалне самоуправе образује комисију за 

планове јединице локалне самоуправе, у складу 

са законом, као и члан 36. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћен текст) којим је одређена 

надлежност Скупштине града. 
 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је предлог Решења 

о изменама Решења о образовању и именовању 
Комисије за планове. Изменама наведеног 

Решења приступило се из потребе промене 

стручних сарадника Комисије тако што се 

уместо Љиљане Пецељ Лубурић, дипл. грађ. 
инж, за стручног сарадника, именује  Ђурђина 

Грбић, дипл. маш. инж, а поред три досадашња 

стручна сарадника, за стручне сараднике 
именују се још и Драгица Илић, маст. инж. 

геодез, Срђан Крајновић, маст. инж. геодез. и 

Светлана Килибарда, дипл. правник. Такође, 

изменама Решења, повећава се број стручних 
сарадника Комисије са четири на седам. 

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Председнику, заменику председника, 
секретару, члановима и стручним 

сарадницима, 

2. Одељењу за урбанизам, 
3. Одељењу за финансије, 

4. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                
Број: 06-161-40/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н                           

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 41. став 1. тачка 4. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник РС”, број 87/18), члана 

36. став 1. тачка 64., члана 40. став 1. тачка 6. 
и став 4. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст), 

члана 49. став 1. тачка 6. и члана 53б 
Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

– пречишћен текст и 33/20), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања,  

Скупштина града  Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  И 

ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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I 
 

  У Решењу о образовању и постављењу 

Градског штаба за ванредне ситуације 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 28/20 
и 20/21), тачка II. мења се и гласи: 
 

“II 
 

  Градски Штаб за ванредне ситуације (у 

даљем тексту: Штаб) чине командант Штаба, 

заменик команданта, начелник Штаба и 

деветнаест чланова Штаба: 
 

КОМАНДАНТ ШТАБА: Симо Салапура, 
Градоначелник. 
 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА: Саша 

Сантовац, заменик Градоначелника. 
 

НАЧЕЛНИК ШТАБА: Рада Јованов 

Вуковић, шеф Одсека за управљање ризицима 

и цивилном заштитом МУП-а Републике 
Србије. 
 

 ЧЛАНОВИ ШТАБА: 

1. Ненад Домјесков, начелник Градске управе 

града Зрењанина, 
2. Ђурђина Грбић, начелник Одељења за 

урбанизам у Градској управи, 

3. Немања Милинковић, директор ЈКП 
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

4. Лидија Крчмаров, кабинет Градоначелника, 

5. Милош Радосављевић, директор ВДП 

“Средњи Банат” Зрењанин, 
6. Др Миле Ковачевић, члан Градског већа 

задужен за здравство, 

7. Оливера Лисица, директор Центра за 
социјални рад Зрењанин, 

8. Милош Крајновић, капетан, представник 

Војске Србије, 

9. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин, 
10. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за 

одбрану и ванредне ситуације у Градској 

управи, 
11. Дарко Бошњак, директор Ветеринарског 

специјалистичког института, 

12. Александра Танасијевић, секретар Црвеног 
крста Зрењанин, 

13. Предраг Бодирога,  директор ЈКП “Водовод 

и канализација” Зрењанин, 

14. Горан Краварушић, в.д. директора “Јавног 
предузећа за урбанизам’’ Зрењанин, 

15. Немања Малинић, начелник Одељења 

комуналне милиције, одбране, ванредних 
ситуација и заједничких послова у Градској 

управи, 

16. Драган Ћапин,члан Градског већа града 

Зрењанина, 

17. Вукица Ђапић Атанацковић, генерални 
секретар Спортског савеза града 

Зрењанина, 

18. Милан Радаковић, Актив директора 
средњих школа, 

19. Драгана Богојевић, Актив директора 

основних школа.’’ 
 

II 
 

  Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 41. став 1. тачка 4. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник РС”, број 87/18) 

прописано је, између осталог, да се за праћење 
активности на смањењу ризика од катастрофа и 

координацију и руковођење у ванредним 

ситуацујама образују штабови за ванредне 
ситуације и то за територију града - градски 

штаб за ванредне ситуације, који образује 

надлежни орган града. 

  Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст) прописано је да Скупштина града оснива 
стална и повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности. Чланом 40. став 

1. тачка 6. прописано је да Скупштина града 
образује стална радна тела, међу којима и 

Градски Штаб за ванредне ситуације, а ставом 

4. истог члана прописано је, да се надлежност и 

број чланова, начин избора и разрешења, као и 
начин рада сталних радних тела утврђује 

Пословником Скупштине града Зрењанина, а 

надлежност и број чланова других радних тела 
утврђују се одлуком о њиховом образовању. 

Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште 
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

  Чланом 49. став 1. тачка 6. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) прописано је да Скупштина 

образује стална радна тела, између осталих и 
Градски Штаб за ванредне ситуације, а чланом 

53б прописано је, између осталог, да Градски 

Штаб чине командант, заменик команданта, 

начелник и чланови Штаба. Командант 
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Градског Штаба за ванредне ситуације је 

Градоначелник, по положају, а заменик 
команданта Градског Штаба је заменик 

Градоначелника или члан Градског већа. 

Начелника, заменика и чланове Градског штаба 
за ванредне ситуације, поставља и разрешава 

Скупштина, на предлог Градоначелника. 

  Измени Решења о образовању Градског 

штаба за ванредне ситуације приступило се из 
разлога што су појединим члановима који су по 

функцији били чланови Градског штаба за 

ванредне ситуације  престале функције и 
потребно је поставити нове чланове. 

  Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о  измени Решења о образовању и постављењу 
Градског штаба за ванредне ситуације. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Симу Салапури, Градоначелнику, 

2. Саши Сантовцу, заменику Градоначелника, 
3. Ради Јованову Вуковићу, 

4. Ненаду Домјескову, 

5. Ђурђини Грбић, 
6. Немањи Милинковићу, 

7. Лидији Крчмаров, 

8. Милошу Радосављевићу, 

9. Милу Ковачевићу, 
10. Оливери Лисица, 

11. Милошу Крајновићу, 

12. Зорану Јарићу, 
13. Мирославу Сладојевићу, 

14. Дарку Бошњаку, 

15. Александри Танасијевић, 
16. Предрагу Бодироги, 

17. Горану Краварушићу, 

18. Немањи Малинићу, 

19. Драгану Ћапину, 
20. Вукици Ђапић Атанацковић,  

21. Милану Радаковићу, 

22. Драгани Богојевић, 
23. Одељењу за финансије, 

24. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-41/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 
 

I 
 

  МАРИЈА ТОКОВИЋ, дипломирани 

економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Доситеј 

Обрадовић” Фаркаждин, као представник 

јединице локалне самоуправе.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  

   Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 
    Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 
поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

  Чланом 36. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 
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Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

   Марија Токовић именована је за члана 
Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-64/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 
јединице локалне самоуправе. Како је дете 

именоване ученик ове школе, потребно је 

разрешити је дужности члана Школског 
одбора, као представника јединице локалне 

самоуправе.  

  Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу Марије Токовић, члана Школског 

одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” 

Фаркаждин, као представника јединице 
локалне самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Марији Токовић, 

2. ОШ “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 
инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-42/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 
члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 
 

I 
 

  НАЂА ЈОВАНОВИЋ, ИМЕНУЈЕ СЕ 

за члана Школског одбора Основне школе 
“Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, као 

представник јединице локалне самоуправе.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

IV 
 

  Мандат Нађи Јовановић траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 

“Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, именованог 

Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-
76-64/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

        Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о именовању Нађе Јовановић за члана 

Школског одбора Основне школе “Доситеј 

Обрадовић” Фаркаждин, као представника 
јединице локалне самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
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Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Нађи Јовановић, 
2. ОШ “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 
инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-43/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 
члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       МАЈА АЛМАЖАН, наставник 

енглеског језика, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Зрењанин, као представник 

запослених.  

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  

       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

       Чланом 117. Закона регулисано је, 
између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  
       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 
Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 
закључке, препоруке и упутства. 

       Маја Алмажан именована је за члана 

Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-24/22-
I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 

запослених. Како је именована Решењем 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, 03.08.2022. године именована за 

вршиоца дужности директора ове школе, 

потребно је разрешити је дужности члана 
Школског одбора. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу Маје Алмажан, члана Школског 

одбора Основне школе “Ђура Јакшић” 

Зрењанин, као представника запослених. 
  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Маји Алмажан, Зрењанин, 

2. Основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 
инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  



Страна 858               Број 33            Службени лист града Зрењанина                16. децембар 2022. год. 

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-44/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 

36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 

16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ИВАН ШТЕФКОВИЋ, наставник 

предметне наставе - немачки језик, ИМЕНУЈЕ 

СЕ за члана Школског одбора Основне школе 
“Ђура Јакшић” Зрењанин, као представник 

запослених.       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

IV 
 

  Мандат Ивану Штефковићу траје до 

истека мандата Школског одбора Основне 

школе “Ђура Јакшић” Зрењанин, именованог 
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-

76-24/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  

       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 
Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 
закључке, препоруке и упутства. 

       Наставничко веће ове школе, као 

овлашћени предлагач, предложило је да се за 

члана Школског одбора као представник 
запослених, именује Иван Штефковић. 

      Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о именовању Ивана Штефковића за члана 

Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Зрењанин, као представника 
запослених. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Ивану Штефковићу,  

2. Основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  
5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-45/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 
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Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       АЛЕКСАНДРА КУРЈАК, дипломи-

рани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, као представник 

јединице локалне самоуправе.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  
       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 
       Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 
школског одбора, пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Александра Курјак именована је за 

члана Школског одбора ове школе решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-76-30/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 
јединице локалне самоуправе. 

       Како је именована поднела писани 

захтев за престанак дужности члана Школског 

одбора ове школе, потребно је разрешити је.  
       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Александре Курјак, члана 
Школског одбора Основне школе “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, као представника 

јединице локалне самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Александри Курјак, 
2. Основној школи “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-46/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ЈАСМИНА ЛАВКО, ИМЕНУЈЕ СЕ 

за члана Школског одбора Основне школе 
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“Жарко Зрењанин” Зрењанин, као представник 

јединице локалне самоуправе.  
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

IV 
 

  Мандат Јасмини Лавко траје до истека 

мандата Школског одбора Основне школе 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин, именованог 
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-

76-30/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 
став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 
        Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Јасмине Лавко за члана Школског 

одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” 
Зрењанин, као представника јединице локалне 

самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Јасмини Лавко, 
2. Основној школи “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 
инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-47/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 
члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  СОЊА МАРЈАНСКИ ЛАЗИЋ, 

дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Школског одбора Економско-

трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин, 

као представник запослених.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
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именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

        Чланом 117. Закона регулисано је, 
између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 
Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 
        Соња Марјански Лазић именована је за 

члана Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-70/22-
I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 

запослених. Како је именована поднела писани 
захтев за престанак дужности члана Школског 

одбора, потребно је разрешити је.  

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу Соње Марјански Лазић, члана 

Школског одбора Економско-трговинске школе 

“Јован Трајковић” Зрењанин, као представника 
запослених. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  
 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Соњи Марјански Лазић,  

2. Економско-трговинској школи “Јован 
Трајковић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности, 

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-48/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 
члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ДУШАНКА МИЛОШ, наставник 

географије, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе “Јован 

Трајковић” Зрењанин, као представник 

запослених.       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

IV 
 

  Мандат Душанки Милош траје до 

истека мандата Школског одбора Економско-
трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин, 

именованог Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-76-70/22-I, дана 15.06.2022. 

године, (“Службени лист града Зрењанина”, 
број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 
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(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 
Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 
закључке, препоруке и упутства. 

        Наставничко веће, као овлашћени 

предлагач, предложило да се за члана 

Школског одбора ове школе, као представник 
запослених, именује Душанка Милош, 

наставник географије. 

       Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Душанке Милош за члана 

Школског одбора Економско-трговинске школе 

“Јован Трајковић” Зрењанин, као представника 
запослених. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Душанки Милош,  

2. Економско-трговинској школи “Јован 
Трајковић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 
инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-49/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 
члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА 

ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ, 

електромонтер, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
члана Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, 

као представник родитеља.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 
        Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 
поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

        Александар Стојановић именован је за 
члана Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-72/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 
родитеља. Како дете именованог више није ђак 

ове школе, потребно је разрешити га дужности 

члана Школског одбора.  
       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Александра Стојановића, члана 
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Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, 
као представника родитеља. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Александру Стојановићу,  

2. Електротехничкој и грђевинској школи 
“Никола Тесла” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-50/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 
члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА 

ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ДРАГАНА ЈАЊИЋ ЈОВАНОВИЋ, 

струковни инжењер, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана 
Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, 

као представник родитеља.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

IV 
 

  Мандат Драгани Јањић Јовановић траје 

до истека мандата Школског одбора 

Електротехничке и грађевинске школе “Никола 

Тесла” Зрењанин, именованог Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-76-72/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 
став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 
        Савет родитеља ове школе, као 

овлашћени предлагач, предложио је да се за 

члана Школског одбора ове школе, као 

представник родитеља, именује Драгана Јањић 
Јовановић. 

        Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о именовању Драгане Јањић Јовановић за члана 

Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, 
као представника родитеља. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Драгани Јањић Јовановић,,  
2. Електротехничкој и грaђевинској школи 

“Никола Тесла” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-161-51/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

283 
 На основу члана 17. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник РС, број 

15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) и члана 15. Статута ЈКП 

“Водовод и канализација” Зрењанин 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 17/13, 

11/14, 29/16, 34/16 и 11/21), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној  16.12.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ВЛАДО СЕКУЛИЋ, мастер менаџер 

индустр. економ. менаџмента, ИМЕНУЈЕ СЕ 

за председника Надзорног одбора ЈКП 
“Водовод и канализација” Зрењанин.  
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Чланом 17. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник РС, број 

15/16 и 88/19) регулисано је, између осталог, да 

председника и чланове Надзорног одбора 

јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, именује орган одређен 

статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, од којих је један члан 
надзорног одбора из реда запослених, а чланом 

18. истог Закона, прописани су услови које 

мора да испуњава председник и чланови 

надзорног одбора јавног предузећа. 
      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 
утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног 

предузећа чији је оснивач Град, а чланом 128. 

став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

      Чланом 15. Статута ЈКП “Водовод и 
канализација” Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/13, 11/14, 29/16, 

34/16 и 11/21) прописано је, између осталог, да 
председника и чланове Надзорног одбора 

именује и разрешава оснивач, а чланом 17. 

Статута прописани су услови које мора да 

испуњава председник и чланови Надзорног 
одбора предузећа. 

      Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 
председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и 

канализација” Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

    УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Владу Секулићу,  
2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-52/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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  На основу члана 12. став 1 и 26. став 3. 
и члана 47. став 1 Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 
32. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр.129/07 и 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. 

Закон, 47/18 и 111/21 - др. Закон) и чл. 36. и 
128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћен текст), Одлуке о спровођењу 
поступка јавно-приватног партнерства за 

Поступак избора приватног партнера за 

реализацију Пројекта јавно-приватног 

партнерства за финансирање и извођење радова 
на потпуној санацији -ремедијацији и 

затварању постојеће градске депоније-

сметлишта на територији града Зрењанина и 
изградњу санитарне касете, са јавним 

плаћањем  број  404-3-43-5/2022-IV од 

15.08.2022. године и Одлуке о додели уговора 
број 404-3-43-38/2022-IV од 26.10.2022. године, 

Скупштина града Зрењанина, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, донела је 

следећу 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА АНЕКСА I ЈАВНОГ 

УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 

ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОТПУНОЈ 

САНАЦИЈИ-РЕМЕДИЈАЦИЈИ И 

ЗАТВАРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДСКЕ 

ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И 

ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ КАСЕТЕ, СА 

ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

I. Усваја се нацрт Анекса I Јавног 

Уговора о јавно-приватном партнерству за 

реализацију Пројекта јавно-приватног 
партнерства за финансирање и извођење радова 

на потпуној санацији-ремедијацији и затварању 

постојеће градске депоније-сметлишта на 
територији града Зрењанина и изградњу 

санитарне касете, са јавним плаћањем, 

закљученог 3. новембра 2022. године, који се 

налази у прилогу Одлуке. 
II. На основу ове одлуке, Градска 

управа града Зрењанина ће са Eko Maber 

Inženjering DOO Панчево закључити Анекс I 
Јавног Уговора о јавно-приватном партнерству 

за реализацију Пројекта јавно-приватног 

партнерства за финансирање и извођење радова 

на потпуној санацији-ремедијацији и затварању 
постојеће градске депоније-сметлишта на 

територији града Зрењанина и изградњу 

санитарне касете, са јавним плаћањем. 
III. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 

IV. Одлуку доставити: 

- Eko Maber Inženjering DOO Панчево, 

- Одељењу за финансије, 

- Одељењу за привреду, 
- Архиви. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-53/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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          На основу члана 92. став 4. Закона о 

буџетском систему (''Службени гласник РС', 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 

103/158, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 

149/20 и 118/21) и члана 36. тачка 87. Статута 
Града Зрењанина (''Службени лист Града 

Зрењанина'', број 17/20– пречишћен текст), 

Скупштина Града Зрењанина, на седници 
одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 

За екстерну ревизију завршног рачуна 
буџета Града Зрењанина за 2022. годину 

изабраће се, у складу са прописима којима се 

уређују јавне набавке и уз сагласност Државне 

ревизорске институције, лице које испуњава 
услове за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја, прописане законом 

којим се уређује рачуноводство и ревизија, 
уколико Град Зрењанин није обухваћен 

програмом ревизије Државне ревизорске 

институције за 2022. годину. 
 

Члан 2. 
 

Уговор са изабраним ревизором у складу 

са законом закључиће начелник Градске управе 
Града Зрењанина.  
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Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Службеном листу Града 
Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-54/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 77. став 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-

др. закон и 95/18-др. закон, 86/19-др. закон, 
157/20-др.закон и 123/21-др.закон), чл. 36. 

тачка 24. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној дана 

16.12.2022. године усваја следећи  
 

КАДРОВСКИ ПЛАН  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ  ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

I. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 

 

 

1. Број запослених на неодређено време: 
Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 55 

Саветник 95 

Млађи саветник 27 

Сарадник 18 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 36 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 18 

Пета врста радних места 3 

УКУПНО 258 
 

2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Самостални саветник 3 

Саветник 25 

Млађи саветник 8 

Сарадник 3 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 4 

Референт 0 

Млађи референт 2 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 6 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 52 
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3. Број запослених на одређено време у Кабинету Градоначелника:   

Висина стручне спреме  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 27 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 

Средња стручна спрема 6 

Четврта врста радних места 5 

УКУПНО 40 
 

4. Број приправника: 

Приправници  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 
 

II. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 

Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Виши референт 2 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 4 
 

2. Број запослених  на одређено време због повећаног обима посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Млађи референт 1 

УКУПНО 1 
 

III. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 

Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Виши референт 1 

УКУПНО 1 
 

IV. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

2023. ГОДИНУ 
 

1. Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 55 

Саветник 110 

Млађи саветник 35 

Сарадник 20 

Млађи сарадник 4 

Виши референт 36 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 18 

Пета врста радних места 3 

УКУПНО 284 
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2. Број запослених чији се пријем у радни однос планира на одређено време због повећаног обима 

посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Самостални саветник 3 

Саветник 20 

Млађи саветник 3 

Сарадник 3 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 4 

Референт 0 

Млађи референт 2 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 6 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 42 
 

3. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету 

Градоначелника:   

Висина стручне спреме  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 27 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 

Средња стручна спрема 6 

Четврта врста радних места 5 

УКУПНО 40 
 

4. Број приправника чији се пријем планира: 

Приправници  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 10 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 5 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 15 
 

V. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

2023. ГОДИНУ 
 

1. Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Виши референт 2 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 4 
 

2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Млађи референт 1 

УКУПНО 1 
 

VI. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Број запослених на неодређено време: 
Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Виши референт 1 

УКУПНО 1 
 



 

VII. Кадровски план објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                
Број: 06-161-55/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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  На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други 

закон, 47/18 и 111/21- други закон), члана 13. и 
14. Закона о Регистру просторних јединица и 

адресном регистру („Службени гласник РС“, 

број 9/20) и члана 36. и 128. став.1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст) и чл. 

6. и 7. Одлуке о утврђивању назива улица и 
тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', 

број 11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 21/08, 6/09 и 14/11), уз прибављену 

сагласност Покрајинског Секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу број 141-015-1/2019-03-39 

од 14.10.2019. године, а по претходно 
прибављеном мишљењу Националног савета 

мађарске националне мањине (бр: В/З/33/2019 

од 31.01.2019. године), мишљењу Националног 

савета румунске националне мањине (бр: 
348/19 од 13.05.2019.године), мишљењу 

Националног савета словачке националне 

мањине (бр: 01-7/2019-07од 22.01.2019.године) 
и мишљење Савета за међунационалне односе 

града Зрењанина (бр.06-22-2/19-I од 12.03.2019. 

године), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 16.12.2022. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

“ЗАГРЕБАЧКЕ” У “ЈУНАКА СТОЈАДИНА 

МИРКОВИЋА” У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овим Решењем МЕЊА СЕ досадашњи 

назив улице на територији града Зрењанина, и 
то: 

1. Назив ''Загребачка'' променити тако, да 

сад носи назив ''Јунака Стојадина 

Мирковића''.  
 

Члан 2. 

 

О спровођењу овог Решења стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно 
Одељње Градске управе града Зрењанина. 

 

Члан 3. 
 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу града Зрењанина“. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  

- РГЗ Служба за катастар непокретности 
Зрењанин, 

- Полицијској управи Зрењанин, 

- ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта 
Зрењанин, 

- Одељењу комуналне полиције, одбране, 

ванредних ситуација и заједничких 

послова,  
- Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак,  

- Одсеку за развој и одржавање 
апликативног софтвера  

- А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-58/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 
129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други 

закон, 47/18 и 111/21-други закон), члана 13. 

и14. Закона о Регистру просторних јединица и 
адресном регистру („Службени гласник РС“, 

број 9/20) и члана 36. и 128. став.1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и чл. 

6. и 7. Одлуке о утврђивању назива улица и 

тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', 

број 11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08, 6/09 и 14/11), уз прибављену 

сагласност Покрајинског Секретаријата за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу број 141-015-1/2020-03-3 

од 07.02.2020. године, а по претходно 

прибављеном мишљењу Националног савета 

мађарске националне мањине (бр: В/З/319/2019 
од 17.10.2019. године), мишљењу Националног 
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савета румунске националне мањине (бр: 

720/19 од 25.09.2019.године), мишљењу 
Националног савета словачке националне 

мањине (бр: 01-157/2019-07 од 28.12.2019. 

године) и мишљење Савета за међунационалне 
односе града Зрењанина (бр.06-96-4/19-I од 

20.09.2019. године), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана 

16.12.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

“ЉУБЉАНСКА” У “СВЕТОГ РАФАИЛА 

БАНАТСКОГ” У ЗРЕЊАНИНУ 
 

1. 
 

  Овим Решењем МЕЊА СЕ досадашњи 

назив улице на територији града Зрењанина, и 
то: 

1. Назив ''Љубљанска'' променити тако, да 

сад носи назив ''Светог Рафаила 

Банатског''.  

2. 
 

  О спровођењу овог Решења стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 
катастар непокретности Зрењанин и надлежно 

Одељње Градске управе града Зрењанина. 
 

3.  
 

 Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  
- РГЗ Служба за катастар непокретности 

Зрењанин, 

- Полицијској управи Зрењанин, 
- ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта 

Зрењанин, 

- Одељењу комуналне полиције, одбране, 

ванредних ситуација и заједничких 
послова,  

- Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак,  
- Одсеку за развој и одржавање 

апликативног софтвера  

- А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-59/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 
129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други 

закон, 47/18 и 111/21- други закон), члана 13. и 

14. Закона о Регистру просторних јединица и 

адресном регистру („Службени гласник РС“, 
број 9/20) и члана 36. и 128. став.1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст) и чл. 
6. и 7. Одлуке о утврђивању назива улица и 

тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', 

број 11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 21/08, 6/09 и 14/11), уз прибављену 
сагласност Покрајинског Секретаријата за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу број 141-015-1/2019-03-08 
од 23.11.2022. године, а по претходно 

прибављеном мишљењу Националног савета 

мађарске националне мањине (бр: В/З/338/2022 
од 22.08.2022. године), мишљењу Националног 

савета румунске националне мањине (бр: 

443/22 од 15.08.2022.године), мишљењу 

Националног савета словачке националне 
мањине (бр: 01-81/2022-07 од 

22.08.2022.године) и мишљење Савета за 

међунационалне односе града Зрењанина 
(бр.06-116-2/22-I од 19.08.2022. године), 

Скупштина града Зрењанина, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

“СРЕМСКЕ” У “СЛАВИША КЕПИЋ ” У 

МЗ СТАЈИЋЕВО, ГРАД ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

  Овим Решењем МЕЊА СЕ досадашњи 

назив улице у МЗ Стајићево и то: 

1. Назив ''Сремска'' променити тако, да сад 

носи назив ''Славиша Кепић ''.  
 

Члан 2. 
 

О спровођењу овог Решења стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно 
Одељње Градске управе града Зрењанина. 

 

Члан 3. 
 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу града Зрењанина“. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  
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- РГЗ Служба за катастар непокретности 

Зрењанин, 
- Полицијској управи Зрењанин, 

- ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта 

Зрењанин, 
- Одељењу комуналне полиције, одбране, 

ванредних ситуација и заједничких 

послова,  

- Одсеку за месне заједнице и бирачки 
списак,  

- Одсеку за развој и одржавање 

апликативног софтвера  
- А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-60/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други 
закон, 47/18 и 111/21-други закон), члана 13. 

и14. Закона о Регистру просторних јединица и 

адресном регистру („Службени гласник РС“, 
број 9/20) и члана 36. и 128. став.1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст) и чл. 

6. и 7. Одлуке о утврђивању назива улица и 
тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', 

број 11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 21/08, 6/09 и 14/11), уз прибављену 
сагласност Покрајинског Секретаријата за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу број 141-015-1/2020-03-09 
од 23.11.2022. године, а по претходно 

прибављеном мишљењу Националног савета 

мађарске националне мањине (бр: В/З/258/2022 

од 07.07.2022. године), мишљењу Националног 
савета румунске националне мањине (бр: 

442/22 од 15.08.2022.године), мишљењу 

Националног савета словачке националне 
мањине (бр: 01-76/2022-07 од 08.06.2022. 

године) и мишљење Савета за међунационалне 

односе града Зрењанина (бр.06-99-3/22-I од 
15.07.2022. године), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана 

16.12.2022. године, донела је  
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ НАЗИВА НОВООТВОРЕНОЈ 

УЛИЦИ “ВАСА ПОМОРИШАЦ” У 

ЗРЕЊАНИНУ 
 

1. 
 

  Овим Решењем ДОДЕЉУЈЕ СЕ назив 

''Васа Поморишац'' новоотвореној улици на 

локалитету “Урош Предић” у Зрењанину, на 

катастарској парцели број 7246/60 к.о. 
Зрењанин I. 

2. 
 

  О спровођењу овог Решења стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 
катастар непокретности Зрењанин и надлежно 

Одељње Градске управе града Зрењанина. 
 

3.  
 

  Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  
- РГЗ Служба за катастар непокретности 

Зрењанин, 

- Полицијској управи Зрењанин, 
- ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта 

Зрењанин, 

- Одељењу комуналне полиције, одбране, 

ванредних ситуација и заједничких 
послова,  

- Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак,  
- Одсеку за развој и одржавање 

апликативног софтвера  

- А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-61/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. тачка 64., 
члана 40. став 2.  и члана 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст) и 
члана 7. Одлуке о утврђивању назива улица и 

тргова (“Службени лист општине Зрењанин”, 

број 11/05 и “Службени лист града 
Зрењанина”, број 21/08, 6/09 и 14/11), а на 

основу предлога Комисије за персонална 
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питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА 

УЛИЦА И ТРГОВА 
 

I 
 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за 
утврђивање назива улица и тргова. 
 

II 
 

  Комисију за утврђивање назива улица и 

тргова чине председник и шест чланова.  

 У Комисију заутврђивање назива улица 
и тргова бирају се:  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

1. ДРАГАН ПЕТРИН. 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ 

2. ДЕЈАН БОШКОВ,  

3. СВЕТОЗАР ЂУРИШИЋ, 
4. ЈОЖЕФ РАПОШ,  

5. МИЛАН ЗЕЧАР, 

6. АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ, 
7. ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ. 

  

III 
 

            Ово Решење је коначно. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 
текст) прописано је да Скупштина града оснива 

стална и повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности,  а  чланом 40. 

став 2. прописано је  да Скупштина града може 
образовати и друга стална радна тела у складу 

са законом и Статутом града. Чланом 128. став 

1.  Статута утврђено је да Скупштина града 
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

  Чланом 7. Одлуке о утврђивању назива 

улица и тргова (“Службени лист општине 
Зрењанин”, број 11/05 и “Службени лист града 

Зрењанина”, број 21/08, 6/09 и 14/11),  

прописано је, између осталог, да Комисија за 

утврђивање назива улица и тргова има 

председника и шест чланова. 
            Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о избору председника и чланова Комисије за 
утврђивање назива улица и тргова. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.   
      
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Именованом председнику и члановима 

Комисије из тачке II овог Решења, 

2. Одељењу за друштвене делатности, 
3. Одељењу за финансије, 

4. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-62/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана  36. став 1. тачка 64., 
члана 40. став 2.  и члана 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст) и 

члана 24. и 25. Одлуке о месним заједницама 
на територији града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', брoj 2/22), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И  

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

I 
 

       У Решењу о образовању и именовању 

Изборне комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница, број 06-76-

12/22-I, донетом дана 15.06.2022. године 
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(“Службени лист града Зрењанина”, број 

14/22),  тачка III мења се и гласи: 
 

“III 
 

 У Изборну комисију именују се:  
 

1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, председник, 
- ИВАНА ПОПОВ, дипломирани правник, 

заменик председника, 
 

2. ИВАНА КОЈЧИЋ, члан, 

- ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, заменик члана, 
 

3. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, члан, 

- ЈЕЛЕНА ГОГИЋ, заменик члана, 
 

4. ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, члан, 
- ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ,  заменик члана, 

 

5. ЉУБИША РИКАЛО, члан, 

- ИВАН ТОДОРОВ,  заменик члана, 
 

6. ПЕРСИДА ЖИВАНОВ,  члан, 

- БРАНКО ВИДРИЋ,  заменик члана, 
 

7. САЊА КОНДИЋ,  члан, 

- СЛАВИЦА ЛЕКИЋ,  заменик члана, 
 

8. ДИЈАНА РИБАР, члан, 
- САРА ДОСТАНИЋ,  заменик члана, 

 

9. МАРКО ШИЈАН,  члан, 

- АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИЋ, заменик 

члана, 
 

10. ЈЕЛЕНА ДРАГИЋ, дипломирани правник, 

секретар, 
- ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипломирани 

правник, заменик секретара.”  
 

II 
 

            Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст) регулисано је да Скупштина града, у 

складу са законом оснива стална и повремена 
радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности.  

  Чланом 40. став 2. Статута регулисано 
је да Скупштина града може образовати и 

друга стална радна тела у складу са законом и 

Статутом града.  
  Чланом 128. став 1. Статута утврђено је 

да Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства.  

  Одредбама члана 24. ст. 1., 2., 3. и 4. 

Одлуке о месним заједницама на територији 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', брoj 2/22), регулисано је да 

Изборну комисију за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница чине 
председник и осам чланова, које именује 

Скупштина града на предлог комисије за 

персонална питања, да Изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина града и који 
учествује у раду Изборне комисије, без права 

одлучивања, да председник, чланови и 

секретар Изборне комисије имају заменике и да 
се чланови именују на период од 4 године и да 

могу бити поново именовани.  

  Надлежност Изборне комисије је 
утврђена чланом 25. наведене Одлуке.  

            Измени наведеног Решења приступило 

се из потребе промене  једног члана и 

секретара Комисије, тако што се уместо 
досадашњег члана Сање Гавранић именује 

Марко Шијан, а уместо досадашњег секретара  

Комисије, Светлане Грујић,   именује се Јелена 
Драгић.  

            Комисија за персонална питања 

Скупштине града Зрењанина утврдила је 
Предлог Решења о измени Решења о 

образовању и именовању председника и 

чланова Изборне комисије за спровођење  

избора за чланове савета месних заједница. 
            На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.   
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованим члановима Изборне комисије 

за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница, 
2. Одељењу за друштвене делатности, 

3. Одељењу за друштвене делатности - 

Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак, 
4. Одељењу за финансије, 

5. Архиви. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-161-63/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 21. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС, број 

15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
пречишћени текст) и члана 25. Статута ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 37/13, 34/16 и 34/21), а 
на основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 16.12.2022. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

“ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 
“Градска топлана” Зрењанин, 
 

ПРЕДСЕДНИК: 

- ФЕЂА ФРАТЕР, дипломирани инжењер 

информатике, 

ЧЛАНОВИ: 
- НАТАША ПОПОВ, дипломирани 

машински инжењер,  

- ПАВЕЛ БУЛИК, дипломирани машински 
инжењер, представник запослених.  

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 21. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник РС, број 

15/16 и 88/19), прописано је да мандат 
председнику и члановима Надзорног одбора 

престаје истеком периода на који су именовани, 

оставком или разрешењем. 

 Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени 

текст), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава 
надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач, а чланом 128. став 1. Статута утврђено 

је да Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства.  

  Чланом 25. Статута ЈКП “Градска 

топлана” Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 37/13, 34/16 и 34/21) 

регулисано је, између осталог, да председника и 

чланове Надзорног одбора именује и разрешава 

Оснивач и да мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

Надзорни одбор има три члана, од којих је 
један представник запослених, а остали су 

представници Оснивача. 

        Комисија за персонална питања 
утврдила је предлог Решења о разрешењу 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин. 

 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Феђи Фратеру, Зрењанин, 
2. Наташи Попов, Зрењанин, 

3. Павелу Булику, Зрењанин, 

4. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин, 
5. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-64/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима (“Службени гласник РС”, 

бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
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пречишћени текст) и члана 25. и 26. Статута 

ЈКП “Градска топлана” Зрењанин (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 37/13, 34/16 и 

34/21), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 16.12.2022. 

године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

“ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланoви 

Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” 

Зрењанин, 
 

 ПРЕДСЕДНИК: 

- ЗОРАН ПРОТИЋ, дипломирани инжењер 
технологије 

 

 ЧЛАНОВИ: 
- ЈЕЛЕНА ГОВЕДАРИЦА, дипломирани 

економиста 

- ПАВЕЛ БУЛИК, дипломирани машински 
инжењер, представник запослених.  

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима (“Службени гласник РС”, 

бр. 15/16 и 88/19) прописано је да председника 
и чланове Надзорног одбора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује орган одређен статутом јединице 

локалне самоуправе на период од четири 
године, од којих је један члан Надзорног 

одбораиз редова запослених. 

 Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени 

текст), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава 
надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач, а чланом 128. став 1. Статута утврђено 

је да Скупштина града доноси одлуке, друге 
опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

  Чланом 25. Статута ЈКП “Градска 

топлана” Зрењанин(''Службени лист града 
Зрењанина'', број 37/13, 34/16 и 34/21) 

регулисано је, између осталог, да Надзорни 

одбор има три члана, од којих је један 
председник и да председника и чланове 

Надзорног одбора именује и разрешава 

Оснивач. Један члан је представник 

запослених, а два члана су представници 
оснивача. Надзорни одбор именује се на период 

од четири године. 

  Чланом 26. Статута регулисани су 
услови које председник и чланови Надзорног 

одбора морају да испуњавају за именовање на 

ту функцију. 

   Комисија за персонална питања 
утврдила је предлог Решења о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин. 
 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Именованим члановима Надзорног одбора, 
2. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин, 

3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-65/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

295 

 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) и члана 19. Статута 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-
Зрењанин, (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 19/11, 34/13, 29/16 и 2/22), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 16.12.2022. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ 

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНОЈЕ ЕЧКА-

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Управног одбора Савремене галерије 
Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 
 

 ЧЛАНОВИ: 

- ВАСО МАНДИЋ,  

- ЈЕЛИЦА МИЛИВОЈЕВ, дипломирани 
инжењер производног менаџмента, 

представник запослених и  

- ДРАГАНА МИХАЉЕВИЋ, техничар 

дизајнер ентеријера, представник 
запослених.  

II 
 

  Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 
128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), регулисано је, између 

осталог, да Скупштина града именује и 
разрешава управни  и надзорни одбор  установе 

чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. 

став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 19. Статута Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 

34/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између 

осталог, да Управни одбор има пет чланова које 
именује и разрешава оснивач.  

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града Зрењанина утврдила је 
Предлог Решења о разрешењу три члана 

Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин. 

 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Васу Мандићу, Зрењанин, 

2. Јелици Миливојев, Зрењанин, 

3. Драгани Михаљевић, Зрењанин, 
4. Савременој галерији Уметничке колоније 

Ечка-Зрењанин, 

5. Архиви 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-66/22-I                                                                                                  

Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) и члана 19. и 19а Статута 
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-

Зрењанин, (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 19/11, 34/13, 29/16, 2/22 и 14/22), а на 
основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 16.12.2022. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ 

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНОЈЕ ЕЧКА-

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног 
одбора Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка-Зрењанин, 
  
ЧЛАНОВИ: 

- ДРАГАНА ЕРСКИ ТАМБУРИЋ, 

културолог 

- СЛАВИЦА ЖАРКОВИЋ, виши кустос, 

представник запослених и  

- САША ЂУРИЧИН, техничар у музејској 
делатности, представник запослених.  

        
II 

 

  Ово Решење је коначно. 
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III 
 

  Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 
128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), регулисано је, између 

осталог, да Скупштина града именује и 
разрешава управни и надзорни одбор установе 

чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. 

став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 19. Статута Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 

34/13, 29/16, 2/22 и 14/22) регулисано је, између 

осталог, да Управни одбор има пет чланова које 
именује и разрешава оснивач из реда 

истакнутих стручњака и познавалаца културне 

делатности. Чланови Управног одбора именују 
се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. Чланом 19а 

Статута, између осталог, прописано је да се два 

члана именују из реда запослених које 
оснивачу предлаже репрезентативни синдикат, 

по утврђеној процедури. Састав Управног 

одбора треба да обезбеди заступљеност од 
најмање 40% представника мање заступљеног 

пола. 

       Комисија за персонална питања 
Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о именовању три члана 

Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин. 
 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Драгани Ерски Тамбурић, Зрењанин, 

2. Славици Жарковић, Зрењанин, 

3. Саши Ђуричину, Зрењанин, 
4. Савременој галерији Уметничке колоније 

Ечка-Зрењанин, 

5. Одељењу за друштвене делатности, 

6. Архиви 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-161-67/22-I                                                                                                  
Дана: 16.12.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу члана 59. Закона о буџетском 
систему систему (''Службени гласник РС'', број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

испр.,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/21- др.закон), заменик начелника Одељења 

за финансије Градске управе града Зрењанина 

дана 16. децембра 2022. године доноси 
 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА 

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА 

БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
  

Овим правилником ближе се уређује 
начин утврђивања износа и поступак враћања 

неутрошених средстава која су у складу са 

Одлуком о буџету града Зрењанина, до истека 
фискалне године пренета корисницима 

буџетских средстава, а нису утрошена у тој 

фискалној години.  
 

Члан 2. 
  

Повраћај неутрошених средстава из 

члана 1. овог правилника, врше корисници 
буџетских средстава града Зрењанина до 

истека фискалне године, закључно са 31. 

децембром, на рачун - Извршење буџета града 
Зрењанина, број: 840-28640-53. Износ 

неутрошених средстава за повраћај из члана 1. 

исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава. Корисници 

буџетских средстава града Зрењанина 

одговорни су за истинитост и тачност података 

у Обрасцу СВС - Спецификација враћених 
буџетских средстава.  

У износ неутрошених средстава за 

повраћај из члана 1. овог правилника, не 
спадају средства на рачуну редовног 

пословања корисника буџетских средстава 

града Зрењанина са стањем на дан 31. 

децембра, која су пренета том кориснику од 
другог нивоа власти као и средства из извора 
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01 – Приходи из буџета који се односе на 

учешће корисника у реализацији напред 
наведених пројеката. 

 

Члан 3. 
  

Корисници буџетских средстава 

достављају директном кориснику у чијој су 

надлежности, спецификације враћених 

буџетских средстава, која су им пренета на 
подрачун за редовну делатност према 

разделима, односно главама, односно 

функцијама, на Обрасцу СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава, најкасније до 

10. јануара наредне фискалне године.  

На основу извршених уплата и 
достављених образаца из става 1. овог члана 

директни корисници буџетских средстава у 

систему извршења буџета до 20. јануара 

наредне фискалне године врше корекцију 
трансфера, расхода и издатака за претходну 

фискалну годину за буџетске кориснике којима 

су пренели средства.  
Образац СВС - Спецификација враћених 

буџетских средстава одштампан је уз овај 

правилник и чини његов саставни део.  
 

Члан 4. 
  

Одредбе овог правилника примењују се 

и на кориснике буџетских средстава који су 

неутрошена средства пренели до истека 

фискалне године, а који након истека фискалне 
године нису у систему консолидованог рачуна 

трезора града Зрењанина.  
 

Члан 5. 
  

Даном ступања на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о начину и 

поступку преноса неутрошених буџетских 
средстава на рачун извршења буџета града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 35/2012).  

Члан 6. 
  

Овај правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Зрењанина".  
   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Број: 400-1-242/2022-IV-02-01 
Дана: 16. децембар 2022. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Еуђенија Бесу,с.р. 
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- 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства  

 

Седиште  

Адреса  

ПИБ  МБ  ЈБКЈС  

  

Раздео/глава  функцијa  

  

 

Спецификација враћених буџетских средстава:  

Редни 

број 

Економска 

класификација 

ОПИС ИЗНОС 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

У колону 2. уноси се шифра економске класификације на шестом нивоу.  

 

 

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.  

 

Деловодни број:   

           ___________________________  

   Име и презиме одговорног лица 

   (штампаним словима) 

 

   

Место и датум:     

 

 

_____________________________ 

      Потпис  

                     M.П.     
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