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На основу члана 74. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), члана 92. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћени текст, 37/13, 11/14 и 20/14), члана 
19. став 1., члана 20. став 3. и 4.  Одлуке о 
месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 
3/12, 32/12 и 21/13) дана 16. септембра 2014. 
године  Градоначелник града Зрењанина доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИНО СЕЛО'' 
ЛУКИНО СЕЛО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
''Лукино Село'' Лукино Село на територији 
града Зрењанина.  

2. Избори ће се одржати 02. новембра 2014. 
године у времену од 07,00 до 20,00 часова. 

3. Рокови за вршење изборних радњи почињу 
да теку од наредног дана од дана 
расписивања избора. 

4. Изборе за Савет М.З. спровести у складу са 
одредбама Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'',  бр. 
32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12 и 
21/13) и актима месних заједница.  

5. Грађани месне заједнице обавештавају се о 
дану, времену и месту одржавања избора 
најкасније 5 дана пре одржавања избора.  

6. Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                     
Број: 016-25-4/14- II 
Дана: 16.09.2014. године  
З Р Е Њ А Н И Н                                                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу чл. 46. и 66. став 5. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07), чл. 48. и 107. 
став 3. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14 и 20/14), Градско веће града 
Зрењанина на седници одржаној дана 
17.09.2014. године, донело је       
 

П Р А В И Л Н И К  
О ПОКЛОНИМА СА ПРОТОКОЛАРНОМ 

НАМЕНОМ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником уређује се начин 
коришћења поклона са протоколарном наменом 
које представници града Зрењанина поклањају 
приликом званичних и службених посета, као и 
поступак набавке протоколарних поклона и 
начин чувања примљених протоколарних 
поклона. 

 
Члан 2. 

 
            За изузетна достигнућа и резултате 
остварене у науци, култури, уметности, спорту и 
другим облицима живота и рада, поводом 
обележавања значајних јубилеја и у другим 
свечаним приликама, када је то од посебног 
значаја за град Зрењанин, појединцима и 
институцијама могу се поклањати протоколарни 
поклони. 

 
Члан 3. 

 
             Протоколарни поклони су, по правилу, 
поклони-сувенири који представљају симболе и 
културне, историјске, традиционалне, 
туристичке, економске и друге каректаристике 
града Зрењанина, као што су: керамика, домаће 
рукотворине израђене од дрвета или других 
природних материјала, квалитетне ракије и 
слично. 
              Изузетно, појединцима за постигнуте 
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резултате могу се поклањати ствари које имају 
већу вредност од поклона-сувенира, као што су 
уметничка дела уметника са овог подручја, 
накит, сатови и слични поклони. 
 

Члан 4. 
 

Протоколарне поклоне може да поклања 
Градоначелник или лице које он овласти да 
представља град Зрењанин. 
 

Члан 5. 
 

Градоначелник и представници града 
Зрењанина могу приликом званичних посета и 
службених сусрета примати протоколарне 
поклоне, у складу са законом. 
            Примљени протоколарни поклони чувају 
се у просторијама града Зрењанина. 
 

Члан 6. 
 

Кабинет Градоначелника предлаже 
набавку протоколарних поклона, на основу 
претходног договора са Градоначелником или 
лицем које он одреди, о врсти и  количини 
поклона. 

Лице задужено за протокол води 

евиденцију о поклонима који се поклањају, као и 
евиденцију о примљеним протоколарним 
поклонима, у складу са законом. 

Евиденција посебно садржи: врсту 
поклона, датум пријема или уручења, име 
поклонодавца и поклонопримца, вредност 
уколико је могуће проценити, као и друге 
податке. 

Евиденција о поклонима који се 
поклањају води се без обзира на њихову 
вредност. 
 

Члан 7. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-192-1/14-III 
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З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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