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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) и члана 6. и 10. Пословника Градског 
већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 
17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 02.09.2022. године 
разматрало и утврдило Предлог Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у 
суфинансирању обнове крова и кровне конструкције на објекту у Зрењанину у 
улици Краља Петра бр. 3, на исти нема примедби и предлаже Скупштини града 
Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.                                     
 
 За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.                           
 
 
 
       

  ПРЕДСЕДНИК 
                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 
 
 

ДВ/ 
 
 
 
 



      На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број  129/07,  83/14-др.закон,  101/16-др.закон,  47/18  и  111/21-др.закон)  и  члана  36.
Статута  града  Зрењанина  (''Службени  лист  града  Зрењанина'',  бр.17/20-пречишћен
текст),  Скупштина  града  Зрењанина  на  седници  одржаној  дана  _________.године,
донела је 

З А К Љ У Ч А К

1. ОДОБРАВА  СЕ  учешће  града  Зрењанина  у  суфинансирању  обнове крова  и
кровне  конструкције  на  објекту  у  Зрењанину,  у  улици  Краља  Петра  број  3
(Српска задружна банка) у износу од 11.500.000,00 динара.

2. Налаже се Одељењу за финансије Градске управе града Зрењанина да у Одлуци
о буџету града Зрењанина за 2022.годину планира средства за обнову крова и
кровне  конструкције  на  објекту  у  Зрењанину,  у  улици  Краља  Петра  број  3
(Српска  задружна банка),  у  оквиру раздела  4 –  Градска  управа,  глава  4.01 –
Установе  културе,  функционална  класификација  820,  Установе  културе,
Програм 1201 Развој културе и информисања.

3. Овај закључак доставити:
- Одељењу за финансије,
- Заводу за заштиту споменика културе, Зрењанин и 
- 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



О б р а з л о ж е њ е

          Правни основ за доношење Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у
суфинансирању обнове крова и кровне конструкције на објекту у Зрењанину, у улици
Краља Петра број  3  (Српска  задружна банка)   су  члан 20.  и  32.  Закона о локалној
самоуправи  (''Службени  гласник  РС'',  број  129/07,  83/14-др.закон,  101/16-др.закон,
47/18 и 111/21-др.закон) и члан 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'',  бр.17/20-пречишћен  текст)  којима  је  утврђена  надлежност  Града   и
Скупштине града да доноси буџет.
        Доношење Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у суфинансирању
обнове крова и кровне конструкције на објекту у Зрењанину, у улици Краља Петра број
3 (Српска задружна банка) приступило се на основу захтева који је поднео Завод за
заштиту споменика културе, Зрењанин, број: 7-69/22 од 02.08.2022.године. 
      У наведеном захтеву се наводи да је Завод за заштиту споменика културе Зрењанин,
који  је  основан  од  стране  Скупштине  града  Зрењанина,  добио  средства  од
Министарства за културу и информисање Републике Србије за потребу обнове крова и
кровне  конструкције  објекта  у  Зрењанину,  у  улици  Краља  Петра  број  3  (Српска
задружна банка), у износу од 9.000.000,00 динара. 
      Како  је  констатовано  да  добијена  средства  нису  довољна  да  би  се  извели
предвиђени радови,  установа се  обратила граду као оснивачу за додатна средства  у
износу од 11.500.000,00 динара.
      Обзиром на то да је објекат у Зрењанину, у улици Краља Петра број 3 - Српска
задружна банка, споменик културе у оквиру просторно културне – историјске целине
''Старо језгро Зрењанина'' и од великог значаја за Републику Србију и град Зрењанин а
у лошем стању у грађевинском смислу, ради спречавања даљег пропадања наведеног
објекта, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак  у датом тексту.

Припрема:
Мирјана Малуцков

Контролише:
Борка Ковач
                                                                                                           Одобрава:

        По овлашћењу         
Начелника Градске управе
Број 016-12/22-117-IV од 
19.08.2022.године
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
   Одељења за финансије

   ____________________
          (Еуђенија Бесу)


