
   

  На основу члана 104. став 1. Закона о становању и одржавању зграда 

(“Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) и члана 16. Закона о становању 

(“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-

испр., 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон, 99/11 104/16-

др. закон), а у вези са чланом 157. став 1. тачка 1. Закона о становању и одржавању 

зграда (“Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) и 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), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града Зрењанина на седници одржаној ________ 2022. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

И ЧЛАНОВА СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

  

 

I 

 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Стамбена комисија. 

 

 II 

 

  Стамбену комисију  чине председник и четири члана и њихови заменици. 

 

 III 

 

           У Стамбену комисију  именују се:  

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

 1. СИНИША ВУКИЋ, одборник, 

 

 ЗА ЧЛАНОВЕ 

 2. ЛЕПА АРАМБАШИЋ, одборник, 

 3. ЗОРИЦА МИЛИВОЈЕВ, запослена у Центру за социјални рад Зрењанин, 

 4. БОБА БОЖИЋ, одборник , 

 5. ДРАГАН ПЕТРИН, одборник. 

 

            ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 

           1. РАДМИЛА МАРКОВИЋ МАЋЕШИЋ, одборник, 

 

            ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА: 

          2. ИВАНА ЈОВАНОВИЋ, запослена у Центру за социјални рад Зрењанин, 

           3. МИРОСЛАВ МАРКУШ, одборник, 

           4. ЗОРИЦА МАРИНКОВИЋ, одборник, 

           5. НЕНАД  ДОМЈЕСКОВ, одборник.  

 

IV 

 

  Задаци Стамбене комисије су: 

  - расписивање јавног позива за доделу стамбене подршке, на основу Програма 

стамбене подршке и спровођење поступка за доделу стамбене подршке, 
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            - утврђивање предлога листе реда првенства и листе реда првенства, на основу 

спроведеног поступка за доделу стамбене подршке, 

            - одлучивање о одређивању закупаца на неодређено време станова у јавној 

својини градаЗрењанина, 

            - стамбено збрињавање по хитном поступку као привремени смештај лица која 

су дефинисана прописима који регулишу наведену област. 

 

V 

 

            Комисија се именује на период од четири године. 

 

 

VI 

 

  Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Скупштине града Зрењанина  

донето 15. јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, бр.14/18). 

 

 

VII 
 

            Ово Решење је коначно. 

 

VIII 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Чланом 104. став 1. Закона о становању и одржавању зграда (“Службени 

гласник РС”, бр. 104/116 и 9/20-др. закон) прописано је да поступак доделе стамбене 

подршке спроводи стамбена комисија коју формира јединица локалне самоуправе на 

чијој се територији стамбена подршка додељује. 

              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 прописано је  да Скупштина града може 

образовати и друга стална радна тела у складу са законом и Статутом града.  

            Чланом 128. став 1.  Статута регулисано 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 

образовању и именовању  Стамбене комисије. 

 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.   
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            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

  1. Именованим члановима Стамбене комисије, 

  2. Одељењу за финансије, 

  3. Одељењу за имовинско-правне послове и управљање имовином, 

  4. Архиви. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                               Чедомир Јањић 

 

                Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 


