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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

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

текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће града 

Зрењанина је дана 14.08.2020. године утврдило Предлог Одлуке о измени Одлуке о 

категоризацији општинских путева и улица на територији града Зрењанина, на 

исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и 

доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Јован Цветић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ДВ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст), Градоначелник града Зрењанина је дана 14.08.2020. 

године разматрао Предлог Одлуке о измени Одлуке о категоризацији општинских 

путева и улица на територији града Зрењанина  и дао следеће 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

измени Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији 

града Зрењанина,  који је утврдило Градско веће.  
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                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Чедомир Јањић   

 

 

 

 

 

ДВ/ 



На основу члана 5. став 5. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 

95/18-др.закон), члана 4. Правилника о начину означавања и евиденцији јавних путева 

("Службени гласник РС", број 65/19), чланa 7. Одлуке о критеријумима за 

категоризацију општинских путева и улица на територији града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 25/14) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

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

Зрењанина на седници одржаној дана ________ 2020. године донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територији града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 37/17 и 29/18), у члану 3. у 

Табеларном прегледу, код ознаке 22-19 назив општинског пута мења се и гласи: 

''Авенија Линглонг (Државни пут IБ реда бр. 13 - кроз радне зоне Југоисток I и II 

(изграђен део обилазног пута око Зрењанина))". 

 

Члан 2.  

 

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

града Зрењанина''. 
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З Р Е Њ А Н И Н  

 

 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                       

                                                        Чедомир Јањић 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о категоризацији 

општинских путева и улица на територији града Зрењанина је члан 5. став 5. Закона о 

путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др.закон) којим је одређено да 

скупштина јединице локалне самоуправе доноси акт о категоризацији општинских 

путева и улица на основу критеријума из става 2. овог члана, члан 4. Правилника о 

начину означавања и евиденцији јавних путева ("Службени гласник РС", број 65/19) 

којим је утврђено да се општински путеви означавају тако да ознака садржи ознаке 

локалне самоуправе које су дате у Прилогу 1 Правилника, као и члан 7. Одлуке о 

критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 25/14) којим је одређено да ће на 

основу ове одлуке Скупштина града Зрењанина донети акт о категоризацији 

општинских путева и улица на територији града Зрењанина. Чл. 36. и 128. став 1. 

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

текст) одређена је надлежност Скупштине града, као и да Скупштина града доноси 

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

 

Доношењу Одлуке о измени Одлуке о категоризацији општинских путева и улица 

на територији града Зрењанина приступило се из потребе измене назива општинског 

пута код ознаке 22-19 тако да исти гласи: ''Авенија Линглонг (Државни пут IБ реда бр. 

13 - кроз радне зоне Југоисток I и II (изграђен део обилазног пута око Зрењанина))". 

Измена назива наведеног општинског пута у значајној мери доприноси даљем 

унапређивању локално-економског развоја Града. 

 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

измени Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града 

Зрењанина у датом тексту. 

 

ОБРАЂИВАЧ: 

Сања Марић 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

   ЗА УРБАНИЗАМ 

Љиљана Пецељ Лубурић  

 

                                                        НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 Јасмина Малинић 

 

 


