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На основу члана 45. тачка 9. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 11. став 5.
Одлуке о
пословном простору (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 3/99, 11/99, 12/02 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и 18/10),
Градоначелник града Зрењанина донео је дана
22.03.2012. године следећу
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОЛАКШИЦАМА У
ПЛАЋАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ
I
У Одлуци о олакшицама у плаћању
закупнине за 2012.годину (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/12) у тачки V на крају
реченице брише се тачка и додају следеће речи: ''
и Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин''.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 361-4/12-II
ДАНА: 22.03.2012.године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов,с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
Овим решењем утврђује се распоред
радног времена у Градској управи града
Зрењанина (у даљем тексту: Градска управа).
II
Радно време у Градској управи у периоду
од 1. априла до 30. септембра текуће године (у
даљем тексту: летње радно време) почиње
сваког радног дана у 7,00 часова, а завршава се у
15,00 часова.
Радно време у Градској управи у периоду
од 1. октобра до 31. марта текуће године (у
даљем тексту: зимско радно време) почиње
сваког радног дана у 7,30 часова, а завршава се у
15,30 часова.
III
У Градској управи пријем странака врши
се сваког радног дана у летњем и зимском
радном времену од 7,30 часова до краја радног
времена.
Запослени има право на одмор у току
дневног рада у летњем радном времену од 9,00
до 9,30 часова, а у зимском радном времену од
9,30 до 10,00 часова.
Запосленом који ради са странкама мора
се обезбедити замена за време коришћења
одмора у току дневног рада.
IV
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На основу члана 54. став 1. и члана 66.
став 7. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07) и члана
108. став 4. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 21/08),
начелник Градске управе дана 28. марта 2012.
године донео је

У Одељењу инспекција, у Одсеку
комуналне инспекције и Одсеку грађевинске
инспекције, уводи се другачији распоред радног
времена у летњем и зимском радном времену и
то:
- сваког радног дана од 12,00 до 19,00 часова и
- суботом од 8,00 до 13 часова.

28. март 2012. год.

Број 5

Службени лист града Зрењанина

V
У Одељењу за послове урбанизма уводи
се другачији распоред пријема странака
у
летњем и у зимском радном времену и то:
- од понедељка до четвртка од 8,00 до 13,00
часова.
VI
У
Одељењу
комуналне
полиције,
комунални полицајци обављају рад у летњем и у
зимском радном времену у три смене од 00,00 до
24,00 часа.
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У Месној канцеларији Чента, радно време
и пријем странака одређује се понедељком,
средом и петком у летњем радном времену од
07,00 до 15,00 часова, а у зимском радном
времену од 7,30 до 15,30 часова.
У Месној канцеларији Фаркаждин, радно
време и пријем странака одређује се уторком и
четвртком у летњем радном времену од 07,00 до
15,00 часова, а у зимском радном времену од
7,30 до 15,30 часова.
IX
Ово решење примењиваће се почев од 1.
априла 2012. године.

VII
У Месној канцеларији Лукино Село, радно
време и пријем странака одређује се средом у
летњем радном времену од 7,00 до 15,00 часова,
а у зимском радном времену од 7,30 до 15,30
часова.
Послови из надлежности Градске управе
који се обављају у Месној заједници "Мужља" и
пријем странака обављаће се понедељком,
уторком, четвртком и петком у летњем радном
времену од 07,00 до 15,00 часова, а у зимском
радном времену од 7,30 до 15,30 часова.
VIII
У Месној канцеларији Михајлово, радно
време и пријем странака одређује се средом и
петком у летњем радном времену од 07,00 до
15,00 часова, а у зимском радном времену од
7,30 до 15,30 часова.
У Месној канцеларији Бело Блато, радно
време и пријем странака одређује се
понедељком, уторком и четвртком у летњем
радном времену од 07,00 до 15,00 часова, а у
зимском радном времену од 7,30 до 15,30 часова.

X
Даном почетка примене овог решења
престаје да важи Решење о распореду радног
времена у Градској управи града Зрењанина број
016-165/11-IV од 6. септембра 2011. године.
XI
Ово решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 016-5 /12-12-IV
Дана: 28. марта 2012. године
ЗРЕЊАНИН
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак,с.р
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