
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 ___________ 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''. 

 

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:                                                                                                  

Дана:                                                                                       

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Чедомир Јањић 

 

Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина ћиришан, председник 


