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Члан 5.

На основу члана 30. и 107. став 1. Статута
града Зрењанина (‘’Службени лист града
Зрењанина’’, бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града
Зрењанина дана 14.02.2017. године донела је

Организациони одбори ће бити задужени да
организују манифестације у сарадњи са
стручним службама Градске управе града
Зрењанина.

ОДЛУКУ

Члан 6.

О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

Средства за одржавање манифестација
обезбеђују се Одлуком о буџету града
Зрењанина.
Поред средстава из става 1. овог члана,
средства за одржавање манифестација могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са
законом (конкурси других државних органа,
домаћих и страних извора финансирања).

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се манифестације
од посебног значаја за град Зрењанин (у даљем
тексту: манифестације), одређује се време
одржавања, начин њиховог организовања,
финансирања и остала питања од значаја за
манифестације.
Члан 2.
Манифестације од посебног значаја за
град Зрењанин су:

Члан 7.
О реализацији ове Одлуке стараће се
надлежне стручне службе Градске управе града
Зрењанина.
Члан 8.

1. Прослава српске Нове године - јануар
2. Богојављање, пливање за часни крст јануар
3. Буђење пролећа - март
4. Хорски фестивал “Слободан Бурсаћ” јун
5. Европско село - мај
6. Плес матураната - мај, јун
7. Плес предшколаца - јун
8. Корзо фест - јун, август
9. Дани пива - август, септембар
10. Дечија недеља - октобар
11. Инклузивне игре без граница - децембар
12. Прослава Нове године - децембар.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОПДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Број: 06-19-7/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Члан 3.
14
За организацију манифестација из члана 2.
Одлуке и сва остала питања од значаја за
манифестације биће задужени Организациони
одбори које ће образовати Градоначелник града
Зрењанина посебним решењима.
Члан 4.
Организациони одбори ће предузимати све
потребне радње и доносити акта везана за
предлагање правила, програмски садржај, место
одржавања, рокове за реализацију и носиоце
активности сваку манифестацију појединачно.

На основу члана 59. став 1. а у вези са
чланом 66. став 7. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30.
став 1. тачка 20. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
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Број: 06-19-8/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Члан 1.
15
У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 29/16 и 34/16) у члану 9. став 1. у четвртој
алинеји зарез се замењује тачком, а пета алинеја
брише се.
Члан 2.
У члану 11. став 1. у четвртој алинеји
тачка се замењује зарезом и додаје се пета
алинеја која гласи:
''- послове Канцеларије за брзе одговоре.''
Члан 3.
У члану 48. став 2. мења се и гласи:
''Извршилачко радно место попуњава се
трајним премештајем, спровођењем интерног
конкурса,
преузимањем
службеника или
заснивањем радног односа након спроведеног
јавног конкурса.''
У истом члану додаје се став 3. који
гласи:
''Положај се попуњава постављењем.''
Члан 4.
Члан 50. мења се и гласи:
''Члан 50.
У Градској управи може се засновати
радни однос са приправником уколико постоји
слободно радно место у складу са Кадровским
планом и уколико лице које заснива радни однос
има образовање које је прописано као услов за
рад на том радном месту.
Незапослено лице може закључити
уговор о стручном оспособљавању без накнаде,
ради стручног оспособљавања, односно стицања
радног искуства и услова за полагање државног
стручног испита.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина.''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

На основу члана 2. став 2., члана 3. став 1.
и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 15/16) и члана 30.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 14.02.2017.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ’’ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта
Јавног комуналог предузећа ‘’Пијаце и
паркинзи’’Зрењанин (‘’Службени лист града
Зрењанина’’ бр. 27/16-пречишћен текст) члан 5
мења се и гласи:
‘’„Претежна делатност предузећа је:
- 68.20 Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање њима.
Поред претежне делатности из става 1.
овог члана Предузеће обавља и:
- 49.41 Друмски превоз терета;
- 52.10 Складиштење;
- 52.21 Услужне делатности у копненом
саобраћају;
- 81.10 Услуге одржавања објеката;
- Управљање пијацама и комунално
опремање, одржавање објеката на пијацама
(пијачног пословног простора, укључујући и
киоске и тезге на отвореном простору), давање у
закуп тезги на пијацама и организација
делатности на затвореним и отвореним
просторима који су намењени за обављање
промета
пољопривредно-прехрамбених
производа и производа домаће радиности,
занатских производа, друге робе широке
потрошње и пружање пратећих услуга и
- Упрљављање јавним паркиралиштима,
одржавање јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима (затворени и
отворени простори), организација и вршење
контроле наплате паркирања, услуга уклањања
непрописано паркираних, одбачених или
остављених возила, премештање паркираних

