СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXVII

ЗРЕЊАНИН

7
На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 46. став 1.
тачка 1. и став 2. и члана 49. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) и члана 30.
тачка 49. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а у вези члана
53. Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 –
пречишћен текст, 23/15 и 29/16), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је СИМИ
САЛАПУРИ одборнику Скупштине града
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним
24.04.2016. године, престао мандат одборника
подношењем оставке у форми оверене писане
изјаве.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

14. ФЕБРУАР 2017.

БРОЈ: 5

локалне самоуправе, у року од три дана од дана
овере и да је председник скупштине јединице
локалне самоуправе дужан да поднету оставку
стави на дневни ред скупштине на првој
наредној седници са предлогом да то буде прва
тачка дневног реда.
Одборник Скупштине града Зрењанина
Симо Салапура са коалиционе изборне листе
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ, као припадник политичке странке
СНС, поднео је председнику Скупштине града
Зрењанина дана 06.02.2017. године, између две
седнице Скупштине града Зрењанина, оставку у
форми писане изјаве, која је оверена и поднета у
прописаном року.
На основу наведених законских одредби,
а у складу са чланом 53. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст, 23/15
и 29/16) Комисија за мандатна питања је у свом
Извештају број: 06-22/17-I од 10.02.2017. године,
утврдила постојање разлога за
престанак
мандата горе наведеног одборника и утврдила
предлог овог Решења.
С обзиром да, сагласно одредбама члана
49. Закона о локалним изборима, Скупштина
одлучује о престанку мандата одборника, то је
донето решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и
став 2. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и
54/11), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран,
између осталог и подношењем оставке и да
одборник може поднети оставку и између две
седнице
скупштине
јединице
локалне
самоуправе у форми оверене писане изјаве.
Одредбама члана 47. истог Закона,
прописано је да одборник лично подноси
оставку, оверену код органа надлежног за оверу
потписа, председнику скупштине јединице

Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-1/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 49. став 1. и
члана 56. став 6. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/11) и члана 30. тачка 49. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), а у вези члана 53.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 –
пречишћен текст, 23/15 и 29/16), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника
Скупштине
града
Зрењанина
НИКОЛЕ
ШАРИЋА.

Комисија за мандатна питања је у свом
Извештају број: 06-22/17-I од 10.02.2017. године
утврдила да је Никола Шарић први следећи
кандидат на наведеној коалиционој изборној
листи коме није био додељен мандат припадник исте политичке странке – СНС и да је
дао писмену сагласност да прихвата мандат
одборника, те да су испуњени законом
прописани услови за доделу мандата одборника
наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја
Комисије под горњим бројем, Градска изборна
комисија је у складу са чланом 45. Закона о
локалним изборима издала дана 10.02.2017.
године Николи Шарићу уверење да је изабран за
одборника Скупштине града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на
седници одржаној дана 10.02.2017. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању
мандата одборника Николе Шарића, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-24/17-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима
Скупштина одлучује о потврђивању мандата
нових одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.

2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона
о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11),
прописано је да када одборнику који је изабран
са коалиционе изборне листе престане мандат
пре истека времена на које је изабран, мандат се
додељује првом следећем кандидату на изборној
листи коме није био додељен мандат –
припаднику исте политичке странке, да мандат
новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат и да се од
кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је Симо Салапура, коме
престаје мандат одборника Скупштине града
Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, припадник политичке
странке СНС, то се у складу са цитираним
одредбама члана 48. Закона о локалним
изборима мандат додељује првом следећем
кандидату на наведеној изборној листи припаднику исте политичке странке – СНС коме
није био додељен мандат и који је дао писмену
сагласност да прихвата мандат одборника.

14 фебруар 2017. год.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-2/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 191. став 1. Устава
Републике
Србије
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 98/06), члана 32. тачка
1. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14 - др. закон и
101/16 - др. закон), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 14.02.2017. године,
донела је

14. фебруар 2017. год.

Број 5

Службени лист града Зрењанина

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Статуту града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 -пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), у члану 47.
после тачке 12г) додаје се тачка 12д) која гласи:
''12д) предлаже поступак прибављања и
решава у поступку располагања грађевинског
земљишта у јавној својини Града;''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина.''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-3/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 2. став 3. тачка 7. и чл. 4
став. 3. Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник РС'', број 88/11 и 104/16),
члана 30. тачка 6. и члана 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћени текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града
Зрењанина
на седници одржаној дана
14.02.2017. године донела је

паркиралиштима, обавља комунално предузеће,
које је локална самоуправа основала за
обављање ове делатности, односно друго
предузеће или предузетник коме локална
самоуправа повери обављање ове комуналне
делатности а по спроведеном поступку у складу
са важећим прописима (у даљем тексту:
Предузеће, односно предузетник).
Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба
ове Одлуке су посебно изграђени објекти и
површине одређене за паркирање моторних
возила.
Јавна паркиралишта могу бити: стална,
привремена, сезонска и повремена.
Стална паркиралишта могу бити општа и
посебна.
Јавним паркиралиштима, у смислу ове
Одлуке не сматрају се посебне површине за
паркирање возила које припадају одређеном
објекту (предузећу, установи и др.).
Члан 4.
Општа
паркиралишта
су
делови
коловоза, тротоара или површине између
коловоза и тротоара и друге површине посебно
обележене за паркирање моторних возила.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине уређени и изграђени за паркирање
моторних возила са контролисаним уласком и
изласком возила.
Посебна паркиралишта се изграђују и
уређују
у
складу
са
одговарајућим
урбанистичким планом.
Корисник простора из члана 3. став 4. ове
Одлуке може их уступити Предузећу, односно
предузетнику који ће те просторе уредити као
посебна паркиралишта.

ОДЛУКУ
О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Паркирање
возила
на
јавним
површинама,
управљање
јавним
паркиралиштима, врши се сагласно закону о
безбедности саобраћаја на путевима, другим
прописима који регулишу ову област и одребама
ове Одлуке.
Члан 2.
Комуналну делатност управљања јавним

Страна 20

Члан 5.
Јавна паркиралишта обележавају се
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у
складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном
месту истакнуто обавештење које садржи:
категорију моторних возила која се могу
паркирати, начин паркирања, цену услуге
паркирања, као и начин плаћања (уколико се
наплата врши путем СМС порука и карата за
паркирање).
Члан 6.
О

изградњи,

обележавању

и
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грађевинском одржавању јавних паркиралишта
стара се Предузеће, односно предузетник.
О одржавању јавних паркиралишта
(хигијена и зимско одржавање) стара се ЈКП
"Чистоћа и зеленило" Зрењанин, а сагласно
програму
одржавања
јавно
прометних
површина.
Члан 7.
Средства
за
изградњу
јавних
паркиралишта као и за уређење и одржавање
јавних паркиралишта обезбеђују се из средстава
Предузећа, односно предузетника.
2. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 8.
На јавним паркиралиштима се могу
паркирати путнички аутомобили.
На посебно обележеним местима могу се
паркирати бицикли, мопеди и мотоцикли.
Аутобуси, теретна моторна возила,
њихова прикључна возила и камп приколице не
смеју се паркирати на јавним површинама на
територији града Зрењанина, осим на за то
одређеним просторима.
Одређивање простора за паркирање
возила из става 2. и 3. овог члана, утврдиће
Градско веће, на предлог Предузећа, односно
предузетника а уз претходну сагласност
одељења Градске управе надлежног за послове
саобраћаја.
Члан 9.
Јавна паркиралишта се користе за
паркирање моторних возила правних, физичких
лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).
Јавна такси стајалишта се користе за
паркирање моторних возила за обављање јавног
такси превоза.
Корисником паркиралишта, као и
корисником јавног такси стајалишта, у смислу
одредаба ове Одлуке, сматра се власник возила.
Уколико се не утврди идентитет
корисника паркирања, контролори предузећа
морају обезбедити материјални доказ о
присуству возила на паркиралишту.
Предузеће, односно предузетник дужно
је да на јавним паркиралиштима, у зависности од
капацитета, одреди паркинг места за возила
инвалида у складу са законом и подзаконским
прописима.
Члан 10.
Општа,

посебна

и

привремена

14 фебруар 2017. год.

паркиралишта могу се, изузетно, на образложени
предлог Предузећа, односно предузетника,
привремено користити за друге намене (за
потребе забавних, културних и спортских
манифестација, као и за постављање летњих
башти).
Одлуку по предлогу доноси Градско веће
града Зрењанина.
Уколико је одлука из претходног става
позитивна,
‘’Јавно
предузеће
за
урбанизам’’Зрењанин, израђује урбанистичку
сагласност и техничке услове.
На паркиралиштима из става 1. овог
члана може се привремено обуставити
паркирање одлуком Градског већа града
Зрењанина на основу образложеног захтева
Предузећа, односно предузетника, ако то
захтевају разлози безбедности корисника
паркинга (уклањање – рушење објеката или
други грађевински и слични радови у близини
паркиралишта).
Члан 11.
Паркирање
возила
на
јавним
паркиралиштима врши се на начин одређен
саобраћајним знацима.
Предузеће,
односно
предузетник
утврђује радно време паркиралишта, начин
организовања паркиралишта и наплате услуге
паркирања, као и друге услове неопходне за
функционисање паркиралишта.
У циљу организовања паркирања овом
Одлуком установљавају се следеће зоне:
1. Прва зона - црвена зона, коју чине
улице: Краља Петра I, Краља Александра I
Карађорђевића (испред пешачког моста),
Пупинова, Светосавска, Јеврејска, Сарајлијина,
Гимназијска и Светозара Марковића.
2. Друга зона – жута зона, коју чине
улице: Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара
Душана ( од улице Слободана Бурсаћа до бул.
М. Миланковића), Савезничка, Народног фронта
и паркинг простор на саобраћајници испод
платоа „Војвођанске банке“.
3. Трећа зона – зелена зона, коју чине
улице: Kеј 2. октобар
(код зграде Суда),
Гундулићева,
Обала
Соње
Маринковић,
Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара,
Паркинг на пијаци ''Багљаш'', паркинг места у
ул. 20. октобра, паркинг на пијаци ''Југ Богдана'',
паркинг места у улици Саве Текелије, паркинг
места на локацији Нове пијаце омеђена улицама
Булевар М. Миланковића (магистрала) и Жарка
Зрењанина, Даничићева, паркинг иза Дечијег
диспанзера и Марка Орешковића.
4. Зона посебних паркиралишта коју чине
паркинг на Житном тргу, паркинг на превлаци
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код Културног центра и паркинг у улици М.
Тирше (локација старе пијаце).
5. Зона привремених паркиралишта коју
чине паркинг простор у ул. Вука Караџића и
паркинг простор у улици Милентија Поповића
(испред станице саобраћајне полиције).
6. Зона сезонског паркиралишта око
градског базена (од 1.јуна до 30. августа)
У зонама утврђеним ставом 3. овог члана
може се утврдити посебан режим саобраћаја,
паркирања возила и снабдевања продавница.
У оквиру зона за паркирање возила, може
се резервисати простор за паркирање или купити
претплатна карта (паркинг карта).
Услове и број места за резервацију
простора за паркирање одређује Предузеће,
односно предузетник које издаје и одобрење за
резервацију.
Члан 12.
На јавним површинама на којима је
саобраћајним знацима забрањено паркирање и
заустављање возила, може се одобрити
заустављање и паркирање возила ради утовара
или истовара робе и то у циљу снабдевања
продавница искључиво лаким доставним
возилима на основу одобрења надлежног органа
Градске управе.
Заустављање и паркирање возила ради
снабдевања у смислу овог члана регулише се
додатним саобраћајним знацима.
Моторна возила за снабдевање морају се
при заустављању и паркирању поставити тако да
својим положајем не угрожавају безбедност
осталих учесника у саобраћају.
Члан 13.
За паркирање возила на паркиралиштима
плаћа се цена услуге паркирања, сагласно
важећем Ценовнику предузећа, а на који
сагласност даје Градско веће града Зрењанина.
Ценовник услуге паркирања возила, за
коришћење пркинг простора на територији града
Зрењанина, односно измене Ценовника, ступају
на снагу наредног дана, након добијања
сагласности Градског већа града Зрењанина.
Заустављањем возила на паркинг месту,
односно истицањем паркинг карте, у смислу чл.9
ове одлуке, стичу се услови за примену
Ценовника услуге паркирања возила на
територији града Зрењанина.
Члан 14.
Станарима који станују у улицама које се
налазе у оквиру зона у којима се врши наплата
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услуге паркирања возила, може се на захтев и
важећу документацију, издати станарска карта за
паркирање.
Станари који остварују право на
станарску карту, у смислу става 1. овог члана, су
следећи станари:
- са личном картом и саобраћајном
дозволом на адреси становања,
- са личном картом и саобраћајном
дозволом на име лизинг куће (потврда је уговор
о куповини возила путем лизинга),
- са личном картом на адреси становања
и саобраћајном дозволом службеног возила на
име правног лица (потврду издаје правно лице
којом се потврђује да запослени има право
коришћења возила 24 сата),
- са личном картом и одговарајућим
местом боравишта (адреса за коју се тражи
станарска карта) и саобраћајном дозволом на
своје име.
Претплатна станарска карта – налепница,
мора бити видно истакнута у горњем десном
углу ветробранског стакла и важи само за улицу
за коју је издата.
Правним и физичким лицима, која у
недостатку другог прилаза користе паркинг да
би дошли до својих дворишта и гаража издаје се
карта за прилаз без плаћања услуге паркирања
возила, с тим да се овом картом не могу
користити паркинг места.
Члан 15.
Корисник јавног паркиралишта је
обавезан да:
- плати услугу паркирања возила;
- истакне купљену паркинг карту са
унутрашње стране предњег ветробранског
стакла возила или плати паркирање путем
мобилног телефона;
- користи исправно паркинг карту и у њу
унесе тачне податке ,
- користи паркинг места у складу са
саобраћајним знацима,
хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом којом је означено
паркинг место.
Истицањeм паркинг карте односно
заустaвљањем возила на паркинг месту ако се
плаћање врши електронским путем и куповином
паркинг карте, корисник прихвата прописане
услове за коришћење јавног паркиралишта и
стиче право коришћења паркинг места.
Предузеће, односно предузетник нема
обавезу чувања возила и не сноси одговорност за
оштећење или крађу возила.
Контролу паркирања врше контролори
Предузећа, односно предузетника а који имају
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службену легитимацију и носе службена одела.
Уколико је возило регистрована ван
територије Републике Србије, а за које није
плаћена цена услуге паркирања или му је
истекло плаћено време паркирања, може се
однети специјалним возилом ''Паук'', при чему
власник, односно корисник возила у том случају
плаћа трошкове одношења возила специјалним
возилом „Паук“, за чије уклањање – одношење,
налог даје овлашћено лице Предузећа односно
предузетника.
Предузеће, односно предузетник, може
ради омогућавања несметаног коришћења јавних
пркиралишта, да уклони, премести возило,
односно да постави уређај којим се спречава
одвожење возила, по налогу надлежног органа.
Члан 16.
За паркирање возила на јавним такси
стајалиштима плаћа се услуге паркирања возила
у висини утврђеној Ценовником предузећа.
Заустављањем такси возила на јавном
такси стајалишту, у смислу члана 9. ове Одлуке,
стичу се услови за примену исте.
Предузеће, односно предузетник ће у
складу са одлуком градског органа надлежног за
послове саобраћаја о одређивању јавних такси
стајалишта, обезбедити коришћење истих.
Предузеће, односно предузетник ће
вршити контролу коришћења јавних такси
стајалишта, као и наплату накнаде за коришћење
истих.
Члан 17.
Уколико корисник паркиралишта, јавног
такси
стајалишта
или
паркинг
места
резервисаног за возила инвалида, не плати
услуге паркирања возила или прекорачи плаћено
време паркирања, овлашћени радник предузећа
(контролор паркирања), односно предузетника,
доставиће му посебну паркинг карту (ППК),
ради регулисања плаћања паркирања, тако што
ће исту ставити на возило (испод брисача и
фотографисати уз регистрациону налепницу), те
њено касније уништење или губитак, не утиче на
ваљаност извршене доставе, односно уручење
ППК.
Корисник паркиралишта дужан је да
поступи по примљеној посебној паркинг карти у
року од 5 (пет) дана, а на начин утврђен у тексту
посебне паркинг карте.
Корисник паркиралишта који је за
неплаћање услуге паркирања возила добио ППК,
ако уплату обави у наредних 5 (пет) дана,
почевши од дана добијања ППК, плаћа 50%
износа а у случају прекорачења рока плаћања,
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корисник плаћа пун износ ППК.
Ако корисник пракиралишта не плати
ППК, Предузећу, односно предузетнику, у року
из претходног става, исто покреће поступак
принудне наплате потраживања прописан
законом.
3. ЗАБРАНЕ - ПАРКИРАЊА И
ЗАУСТАВЉАЊА
Члан 18.
Поред случајева предвиђених законом,
није дозвољено паркирање и заустављање
возила:
1. У пасажу или пешачком пролазу
зграде,
2. На дечијим игралиштима и другим
местима намењеним за рекреацију,
3. На пешачким стазама,
4. На резервисаним паркинзима
5. Испред пешачког улаза у стамбене
зграде,
6. На местима где се налазе шахтови,
сливници и окна,
7. На местима где је онемогућен приступ
посудама за одлагање смећа, (канте, контејнери),
објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства
и другим местима где је саобраћајним знаком
забрањено,
8. На јавним зеленим површинама (без
обзира да ли су делом или потпуно угажене или
на други начин оштећене односно уништене)
Уколико власник или возач или
корисник, паркира возило на површинама из
става 1. тачка 1, 3, 4. и 6. овог члана, возило се
уклања специјалним возилом “Паук” по налогу
саобраћајне полиције.
У случају да је возило паркирано на
површинама из става 1. тачка 2, 5. и 7. овог
члана, возило се уклања специјалним возилом
„Паук“ по налогу комуналног инспектора.
Уколико власник или возач или
корисник, паркира возило на површинама из
става 1. тачка 8. овог члана, возило се уклања
специјалним возилом „Паук“ по налогу
комуналног инспектора.
Трошкове уклањања возила сноси
корисник возила, изузев уколико се возило
помера са обележеног паркинг места на којем се
врши наплата услуге паркирања возила, а на
којем се налазе шахтови, сливници и окна, када
трошкови померања падају на терет Предузећа,
осносно предузетника.

14. фебруар 2017. год.

Број 5

Службени лист града Зрењанина

Члан 19.
За време чишћења снега са саобраћајних
и других површина може се забранити
паркирање возила на тим површинама.
Предузеће које чисти и уклања снег,
дужно је да на погодан начин објави на
којим ће се површинама и у које време чистити и
уклањати снег.
Корисник паркиралишта је дужан да
уклони возило до истека рока који је
обавештењем одређен.
Уколико власник или возач или корисник
паркиралишта не уклони возило по истеку рока
датог у обавештењу, по налогу комуналног
инспектора односно комуналног полицајца,
може се извршити померање возила на место где
својим положајем неће ометати чишћење и
уклањање снега и при том је дужна чувати
возило од оштећења.
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друго правно лице ако:
1. Користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 15. ове одлуке,
2. Поступа супротно одредбама члана 19
става 1 тачкама 2, 3, 4. и 5. ове одлуке
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара.
Члан 23.

1.
паркирање
возила
супротно
саобраћајном
знаку,
хоризонталној
и
вертикалној сигнализацији;
2. паркирање не регистрованог возила;
3.
остављање
неисправног
или
хаварисаног возила, односно прикључног возила
без сопственог погона;
4. вршити заузимање паркинг места
путем ограђивања или ометања других возила;
5. на паркинг месту постављати ограде
или сличне препреке,
6. прање возила, употреба и руковање
опасним материјалима, поправке возила и
испробавање
експлоатационо-техничких
својстава возила;
7.
коришћење
паркиралишта
као
полигона за обуку возача.

Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара, казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. Поступа супротно одредбама члана 8.
став 3. ове одлуке,
2. Јавно паркиралиште корсти супротно
одредби члана 9. став 1. ове одлуке,
3. Поступа супротно одредбама члана 13.
ове одлуке,
4. Не поступа у складу са одредбама
члана 16. став 1. алинеја 4. ове одлуке,
5. Поступа супротно одредбама члана 19.
став 1. тачка 2.,5.,7. и 8. ове одлуке,
6. Поступа супротно одредбама члана 21.
тачка 1.,6. и 7. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара, казниће се за прекршај из
става 1. овог члана предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од
8.000,00 динара, казниће се за прекршај из става
1. овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара, казниће се за прекршај из става
1. овог члана физичко лице.

4. НАДЗОР

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Члан 24.

Надзор над спровођењем ове одлуке
врше одељења Градске управе надлежна за
послове комуналне инспекције и комунална
полиција.
5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Одредбе ове одлуке не односе се на
службена возила Министарства унутрашњих
послова, војске Србије, хитне помоћи,
ватрогасне службе,
комуналне полиције,
инспекцијских служби, јавних комуналних
предузећа и возила Градске управе.

Члан 20.
На јавним паркиралиштима забрањено је
:

Члан 22.
Члан 25.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 казниће се за прекршај предузеће или

Даном ступања на снагу ове одлуке,
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престаје да важи Одлука о паркирању возила
(“Сл. лист града Зрењанина” број: 6/09, 17/09,
1/10, 2/10-испр; 14/10-др. Одлука, 1/11, 5/11,
19/11, 32/13, 13/14, 18/14, 31/14, 33/15, 19/16 и
34/16).
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-4/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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2. Појам грађевинског земљишта
Члан 2.
Грађевинско земљиште је земљиште које
је одређено законом или планским документом
за изградњу и коришћење објеката, као и
земљиште на којем су изграђени објекти у
складу са законом.
3. Коришћење грађевинског земљишта
Члан 3.
Грађевинско земљиште се користи према
намени одређеној планским документом, на
начин којим се обезбеђује његово рационално
коришћење, у складу са законом.
4. Врсте грађевинског земљишта
4.1.Изграђено и неизграђено грађевинско
земљиште

11
На основу члана 99. став 5. и став 17,
члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број
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 и 145/2014) и члана
30. тачка 29б Статута града Зрењанина (''Сл.
лист града Зрењанина'' број 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

ОДЛУКУ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Грађевинско земљиште може бити
изграђено и неизграђено.
Изграђено грађевинско земљиште је
земљиште на коме су изграђени објекти
намењени за трајну употребу, у складу са
законом.
Неизграђено грађевинско земљиште је
земљиште на коме нису изграђени објекти, на
коме су изграђени објекти без грађевинске
дозволе и привремени објекти.
4.2.Уређено и неуређено грађевинско земљиште
Члан 5.
Грађевинско земљиште
уређено и неуређено.

може

бити

1.Предмет уређивања
Члан 1.
Овом Одлуком се уређују поступак,
услови и начин:
- располагања грађевинским земљиштем
у јавној својини града Зрењанина,
- прибављања грађевинског земљишта у
јавну својину града Зрењанина,
- давања сагласности за легализацију и
других потребних сагласности везаних за
земљиште у јавној својини Града Зрењанина.

Уређено грађевинско земљиште је
земљиште које је у складу са планским
документом комунално опремљено за грађење и
коришћење
(изграђен
приступни
пут,
електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и
обезбеђени други услови).

14. фебруар 2017. год.
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II. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА
1. Надлежност и надлежни органи
Члан 6.
Грађевинским земљиштем у јавној
својини Града (у даљем тексту: грађевинско
земљиште) располаже Град, у складу са законом
и овом одлуком.
Располагањем грађевинским земљиштем,
у смислу ове одлуке, сматра се:
1. отуђење,
2. давање у закуп,
3. међусобно располагање власника
грађевинског земљишта у јавној својини,
4. улагање у капитал,
5.
установљавање
права
стварне
службености.
Град прибавља грађевинско земљиште у
јавну својину града у складу са законом, овом
Одлуком и посебном одлуком Скупштине Града.
Под отуђењем грађевинског земљишта,
односно под прибављањем грађевинског
земљишта у јавну својину сматра се и размена.
Члан 7.
Градско веће града Зрењанина доноси
решење
о
располагању
и
предлагању
прибављања грађевинског земљишта, у јавну
својину Града као и друга решења и друге акте
који се доносе на основу ове одлуке.
Испуњеност услова за доношење решења
и других аката о располагању и прибављању
грађевинског земљишта, као и предлоге истих,
припрема организациона јединица Градске
управе надлежна за имовинско-правне послове, а
након извештаја и мишљења других стручних
надлежних служби.
Члан 8.
Уговоре о располагању грађевинским
земљиштем,
прибављању
грађевинског
земљишта као и друге правне послове који се
закључују на основу ове одлуке, закључује
Градоначелник, односно друго лице по
овлашћењу градоначелника.
Правни послови из става 1. овог члана
оверавају се код надлежног органа, у складу са
законом. Трошкове овере и друге трошкове, као
и пореске обавезе сноси лице са којим Град
закључује правни посао.
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Организациона јединица Градске управе
надлежна за имовинско-правне послове ће
примерак овереног правног посла из става 1.
овог члана доставити Правобранилаштву града
Зрењанина, као и надлежној организационој
јединици градске управе за финансије, у року од
3 дана од дана овере.
Члан 9.
Правни послови из става 1. претходног
члана, закључују се по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва града Зрењанина,
које је дужно да мишљење да у року од 8 дана од
дана пријема захтева.
Уколико
Правобранилаштво
града
Зрењанина не да мишљење у року из претходног
става, сматраће се да је дато позитивно
мишљење.
Негативно мишљење не спречава
закључење правног посла, али се такав правни
посао може побијати у складу са законским
прописима.
2. Тржишна вредност грађевинског земљишта
Члан 10.
Грађевинско земљиште се отуђује,
прибавља и даје у закуп по тржишним условима,
у складу са законом и овом одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште се
може отуђити или дати у закуп по цени или
закупнини нижој од тржишне вредности,
односно без накнаде, у случајевима прописаним
законом и подзаконским актима Владе
Републике Србије.
Тржишну
вредност
грађевинског
земљишта утврђује надлежан Републички орган
за процену тржишне вредности.
Тржишна вредност се утврђује по м²
грађевинског земљишта и иста важи 6 месеци.
Цена, начин плаћања, закупнина и рок
плаћања су обавезан део диспозитива решења о
отуђењу донетог од стране надлежног органа.
Плаћање цене се врши једнократно или
изузетно на рате.
У
случају
отуђења
грађевинског
земљишта када цена грађевинског земљишта
прелази износ од 1.000.000,00 динара, иста се
може платити на рате и то највише на 12
месечних рата.
У
случају
отуђења
грађевинског
земљишта када цена грађевинског земљишта
прелази износ од 4.000.000,00 динара, иста се
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може платити на рате и то највише на 24
месечних рата.
У
случају
отуђења
грађевинског
земљишта када цена грађевинског земљишта
прелази износ од 8.000.000,00 динара, иста се
може платити на рате и то највише на 36
месечних рата.
У
случају
отуђења
грађевинског
земљишта ради изградње пословно-производних
објеката у граду Зрењанину, када се плаћање
цене врши једнократно, одобрава се попуст од
30%, уз обавезу да отпочне са производњом
односно обављањем делатности у року од 6
месеци од привођења земљишта намени.
У
случају
отуђења
грађевинског
земљишта ради изградње пословно-производних
или складишних објеката у радним зонама у
насељеним местима града Зрењанина, када се
плаћање цене врши једнократно, одобрава се
попуст од 30%, уз обавезу да отпочне са
производњом односно обављањем делатности у
року од 6 месеци од привођења земљишта
намени.
Уколико се плаћање цене врши
једнократно, плаћање се врши на основу решења
надлежног органа, у року од 15 дана од дана
достављања решења лицу које је обвезник
плаћања.
Уколико се плаћање цене врши на рате,
плаћање прве рате у износу од 10% од утврђене
цене врши се на основу решења, у року од 15
дана од дана достављања решења лицу које је
обвезник плаћања, док се преостали износ плаћа
у једнаким месечним ратама након закључења
уговора о отуђењу.
Плаћање на рате се може одобрити купцу
уз услов да као средство обезбеђења плаћања
купац, до дана закључења уговора, достави
неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на
први позив, без приговора, која гласи на
преостали неплаћени износ и која је издата на
рок који мора бити дужи од три месеца од дана
доспећа последње рате, или алтернативно
успостави хипотеку на другој непокретности
која вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата, у корист града Зрењанина.
Када се плаћање врши у ратама, висина
цене, осим прве рате, прерачунава се у еврима на
дан доношења решења, по средњем курсу
Народне банке Србије, са обавезом отплате
доспелих рата у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан
плаћања.
У случају кашњења са уплатом доспеле
рате, камата се рачуна на динарску
противвредност рате у еврима по средњем курсу
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Народне банке Србије, применом стопе законске
затезне камате, од дана доспећа рате, до дана
уплате.
Контролу плаћања цене, контролу
плаћања рата, усклађивање рата, обрачун затезне
камате и наплату средстава обезбеђења врши
надлежна органзациона јединица Градске управе
за финансије и надлежна организациона
јединица за имовинско-правне послове.
III. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 11.
Отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у
поступку јавног надметања или прикупљања
понуда јавним огласом.
Грађевинско земљиште се отуђује
непосредном
погодбом
у
случајевима
прописаним законом и овом одлуком.
1. Поступци отуђења грађевинског земљишта
1.1. Отуђење грађевинског земљишта спроводи
се јавним надметањем или прикупљањем понуда
јавним огласом
Члан 12.
Неизграђено грађевинско земљиште се
може отуђити ради изградње, у складу са
планским документом на основу кога се издају
локацијски услови, односно грађевинска
дозвола.
Почетни износ цене је тржишна вредност
грађевинског земљишта које се отуђује.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште.
Изузетно, од става 3. овог члана
грађевинско земљиште се може отуђити по цени
нижој од тржишне, или без накнаде, у складу са
законом.
Члан 13.
Одлуку о расписивању јавног огласа у
поступку отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини доноси Градоначелник.
Одлука из претходног става доноси се у
складу са Програмом отуђења земљишта у јавној
својини града Зрењанина и овом Одлуком.
Одлука мора да садржи опис и ближе
податке о грађевинском земљишту које се
отуђује, планску намену земљишта, начин јавног
оглашавања, почетни износ цене и друге
елементе битне за садржину јавног огласа.
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1.2. Програм отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини
Члан 14.
Програм
отуђења
грађевинског
земљишта у јавној својини доноси се за период
од годину дана, с тим да је исти подложан
изменама у складу са потребама Града.
Програм из претходног става доноси
Скупштина града на основу предлога надлежне
организационе јединице Градске управе за
изградњу и уређење града.
Члан 15.
Скупштина града доноси Програм
отуђења најкасније до 31. марта за текућу
годину.
До
доношења
новог
програма
примењиваће се Програм из претходне године.
1.2.1. Садржина програма
Члан 16.
Програм
отуђења
грађевинског
земљишта у јавној својини јавним надметањем
или прикупљањем понуда јавним огласом
нарочито садржи:
- ознаку и назив планског документа ради чије
реализације се Програм доноси,
- податке из јавне евиденције о непокретностима
(бр. парцеле, лист непокретности, назив
катастарске општине, површина парцеле која се
отуђује),
- податке о степену уређености земљишта
(изграђен приступни
пут, електромрежа,
обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени
други услови),
- уколико је земљиште неуређено, Програм
садржи и предлог решавања уређености у складу
са законом,
- податке о урбанистичкој зони у којој се
парцела налази,
- друге податке битне за доношење што
прецизнијег програма.
1.3. Поступак расписивања јавног огласа
Члан 17.
Поступак
спроводи
Комисија
за
грађевинско земљиште
(у даљем тексту:
Комисија), коју именује Градско веће на период
од 4 године.
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Комисија ради и одлучује у пуном
саставу.
Комисија из става 1. овог члана има
Председника и 2 члана, заменика председника и
2 заменика члана Комисије који се именују на
период од 4 године.
Административне, стручне и техничке
послове за потребе Комисије, као и припреме
Одлуке о расписивању јавног огласа, обавља
надлежна организациона јединица Градске
управе за имовинско-правне послове, а након
извештаја и мишљења других стручних
надлежних служби.
Председник, заменик председника као и
чланови Комисије не могу бити учесници у
поступку јавног надметања и поступку
прикупљања понуда.
1.4. Јавно надметање
Члан 18.
Јавни Оглас о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина јавним надметањем објављује се у
локалним средствима јавног информисања и на
сајту града Зрењанина.
Јавни Оглас из става 1. овог члана
садржи:
1.
податке
о
грађевинском
земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина,
површина, по потреби друге ближе податке);
2. податке из урбанистичке, односно планске
документације о земљишту као и врсту, односно
намену објеката који се могу градити;
3. степен комуналне опремљености и посебне
услове за уређење ако се отуђује неуређено
грађевинско земљиште;
4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да са надлежним комуналним и
другим правним лицима уговори и плати
трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ,
топлификацију, гасификацију и друго;
5. почетни износ цене;
6. рок закључења уговора о отуђењу и последице
пропуштања;
7. рок плаћања цене и последицу пропуштања;
8. рок привођења грађевинског земљишта
намени;
9. напомену о последицама у случају одустанка,
односно стављања решења ван снаге;
10. обавезан садржај пријаве и исправе које је
потребно доставити уз пријаву;
11. рок за подношење пријава;
12. место и време одржавања јавног надметања;
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13. одредбу да подносиоци неблаговремене и
непотпуне пријаве неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања,
14. друге елементе битне за садржину јавног
огласа.
Члан 19.
Пријава за учествовање у поступку
јавног надметања (у даљем тексту: пријава) се
доставља Комисији, у затвореној коверти са
видљивом назнаком на коју локацију се односи.
Пријава правног лица мора да садржи
назив и седиште и мора бити потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз
пријаву, односно понуду правног лица прилаже
се извод из регистра привредних субјеката
надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
Пријава физичког лица, мора да садржи
име, презиме, адресу и матични број и мора бити
потписана.
Пријава предузетника мора да садржи
пословно име и седиште и мора бити потписана
од овлашћеног лица и оверена печатом. Уз
пријаву предузетник прилаже извод из регистра
надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
Уз пријаву мора да се достави изјава
подносиоца пријаве да прихвата све услове из
јавног огласа.
Пријава је непотпуна ако не садржи све
што је прописано, ако нису приложене све
исправе како је то предвиђено у овом члану,
односно ако не садржи све податке предвиђене
јавним огласом.
Члан 20.
Председник Комисије отвара седницу
комисије, саопштава податке о грађевинском
земљишту које се отуђује и почетни износ цене.
Председник Комисије констатује колико
је пријава примљено и по редоследу приспећа
јавно отвара и чита цео текст пријаве.
Председник Комисије констатује које
исправе су достављене уз пријаву.
Комисија утврђује ко су подносиоци
пријаве, ко је од подносилаца пријава присутан
са овлашћењем да учествује у поступку јавног
надметања и које су пријаве, неблаговремене,
односно непотпуне.
Председник Комисије констатује да
подносилац неблаговремене или непотпуне
пријаве, односно лице које нема уредно
овлашћење подносиоца благовремене и потпуне
пријаве, не може учествовати у поступку јавног
надметања.
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Председник Комисије објављује почетак
јавног надметања и позива учеснике да дају своје
понуде износа цене.
Учесник јавног надметања је дужан да
јасно и гласно каже износ цене који нуди.
Председник Комисије пита три пута да
ли неко даје више од највишег претходно
понуђеног износа и после трећег позива,
констатује који је највиши понуђени износ и име
понуђача.
Учесник који је понудио највиши износ
потписује изјаву са назнаком висине износа.
Председник Комисије објављује када је
јавно надметање завршено. Записник комисије
са
одговарајућим
предлогом
доставља
надлежном органу за доношење решења о
отуђењу, путем надлежне организационе
јединице Градске управе року од осам дана од
дана одржане седнице комисије.
Сви присутни подносиоци пријава имају
право увида у поднете пријаве.
Члан 21.
Уколико подносилац благовремене и
потпуне пријаве не приступи јавном надметању
сматраће се да је одустао од пријаве.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања су испуњени и кад истом приступи
само један учесник.
Уколико јавно надметање не успе,
поступак оглашавања се може поновити по
истеку рока од најмање 15 дана од дана
неуспелог јавног надметања.
Члан 22.
Уколико учесник јавног надметања који
је понудио највиши износ цене одустане пошто
председник комисије објави да је јавно
надметање завршено, а пре доношења решења о
отуђењу грађевинског земљишта, поступак
јавног оглашавања се понавља.
У случају из става 1. овог члана,
поступак оглашавања се може поновити.
1.5. Поступак прикупљања понуда јавним
оглашавањем
Члан 23.
Јавни оглас о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина прикупљањем писмених понуда
објављује се у локалним средствима јавног
информисања и на сајту града Зрењанина.
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Јавни оглас из става 1. овог члана
садржи:
1.
податке
о
грађевинском
земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина,
површина, по потреби друге ближе податке);
2. податке из урбанистичке, односно планске
документације о земљишту као и врсту, односно
намену објеката који се могу градити;
3.степен комуналне опремљености и посебне
услове за уређење ако се отуђује неуређено
грађевинско земљиште;
4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да са надлежним комуналним и
другим правним лицима уговори и плати
трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ,
топлификацију, гасификацију и друго;
5. понуђени износ цене за отуђење;
6. рок закључења уговора о отуђењу и последице
пропуштања;
7. рок плаћања цене и последицу пропуштања;
8. рок привођења грађевинског земљишта
намени;
9. напомену о последицама у случају одустанка,
односно стављања решења ван снаге;
10. обавезан садржај понуде и исправе које је
потребно доставити уз понуду;
11. рок за подношење понуда;
12. место и време отварања понуда;
13. одредбу да подносиоци неблаговремене и
непотпуне понуде неће моћи да учествују у
поступку отварања понуда;
14. друге елементе битне за садржину јавног
огласа.
Члан 24.
Понуда за учествовање у поступку јавног
оглашавања (у даљем тексту: понуда) се
доставља Комисији, у затвореној коверти са
видљивом назнаком на коју локацију се односи,
ко је подносилац понуде и са посебном
назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда мора да садржи понуђени износ
купопродајне цене или закупнине.
Понуда правног лица мора да садржи
назив и седиште и мора бити потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз
понуду правног лица прилаже се извод из
регистра привредних субјеката надлежног
органа и потврда о пореском идентификационом
броју.
Понуда физичког лица, мора да садржи
име, презиме, адресу и матични број и мора бити
потписана.
Понуда предузетника мора да садржи
пословно име и седиште и мора бити потписана
од овлашћеног лица и оверена печатом. Уз
понуду предузетник прилаже извод из регистра
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надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
Уз понуду мора да се достави изјава
понуђача да прихвата све услове из јавног
огласа.
Понуда је непотпуна ако не садржи све
што је прописано, ако нису приложене све
исправе како је то предвиђено у овом члану,
односно ако не садржи све податке предвиђене
јавним огласом.
Неблаговремена,
односно
неуредна
понуда ће се одбацити.
Понуда ће се сматрати неблаговременом
у случају да је поднета по истеку рока означеног
у јавном огласу за подношење понуда.
Неуредном ће се сматрати понуда која је
поднета у отвореној коверти, или код које није
видљиво означено на коју се грађевинску
парцелу понуда односи, односно која не садржи
све потребне податке и уредно захтевана
документа из ове Одлуке, односно понуда код
које је износ понуђене
купопродајне цене
изражен у процентима, или је нижи од почетног
износа.
Уколико се отуђује део парцеле, уз
понуду се доставља и предлог парцелације,
предложен од стране надлежног јавног
предузећа за урбанизам.
Члан 25.
О поступку јавног отварања понуда води
се записник.
Поступак јавног отварања понуда
почиње уношењем у записник места и времена
отварања јавних понуда, података о председнику
и члановима Комисије и података о парцелама
које су предмет јавног оглашавања.
Неблаговремене и неуредне понуде се
посебно одвајају и одбацују без разматрања, а
што се записнички констатује.
Понуде се разврставају према парцелама.
Понуде отвара председник Комисије и
даје их на увид осталим члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и
диктира у записник садржину сваке понуде, а
при том Комисија констатује да ли су понуде
уредне.
Комисија записнички констатује ако за
поједине парцеле није поднета ни једна понуда.
Члан 26.
Поступак прикупљања понуда јавним
огласом сматра се успелим ако је приспела
најмање једна уредна понуда.
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Ако поступак прикупљања понуда
јавним огласом не успе, исти се може поновити
у року од 30 дана.

1.6. Решење о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 27.

Решење
о
отуђењу
грађевинског
земљишта (у даљем тексту: решење о отуђењу)
садржи нарочито:
1. начин отуђења (јавно оглашавање, односно
непосредна погодба и разлог непосредне
погодбе);
2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште
отуђује;
3.
податке
о
грађевинском
земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина,
површина и по потреби друге ближе податке);
4. износ цене, рок, начин и динамику плаћања са
датумом доспелости и висину рате (уколико се
цена плаћа на рате), рачун на који се врши
плаћање и последице пропуштања плаћања у
року.
5. врсту, односно намену објекта уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње и
посебне услове изградње уколико се отуђује
неуређено грађевинско земљиште;
6. рок привођења грађевинског земљишта
намени уколико се грађевинско земљиште
отуђује ради изградње;
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште
отуђује да у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу и
последицу пропуштања закључења уговора у
року.
Члан 32.

Поступак јавног отварања понуда
завршава се након отварања и разматрања свих
приспелих понуда.
Поступку јавног отварања понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица.
Члан 28.
Записник потписују председник и сви
чланови Комисије, као и записничар и присутни
подносиоци понуда, односно њихови овлашћени
заступници.
Пре потписивања записника присутни
подносиоци понуда, односно њихови овлашћени
заступници могу захтевати да се у записник
унесу и њихове евентуалне примедбе на сам
поступак јавног отварања понуда.
Члан 29.
О спроведеном поступку јавног отварања
понуда Комисија сачињава извештај који
обавезно садржи:
1. податке о јавном огласу,
2. податке о парцели која је предмет спроведеног
поступка прикупљања понуда,
3. број укупно приспелих понуда за сваку
парцелу,
4. констатацију о томе које су понуде одбачене
као
неблаговремене,
или
неуредне
с
образложењем,
5. редослед понуђача према висини износа који
је понуђен за сваку парцелу посебно,
6. предлог најповољнијег понуђача за сваку
парцелу посебно.
Извештај из става 1. овог члана садржи
предлог надлежном органу за отуђење.
На основу записника и извештаја
Комисије, надлежни орган Града доноси решење
о отуђењу.
Члан 30.
Ако лице коме се земљиште отуђује или
даје у закуп не приступи закључењу уговора о
купопродаји у року одређеном решењем
надлежног органа о отуђењу или не плати цену
или се уговор раскине пре уписа у јавну књигу,
решење надлежног органа којим је земљиште
отуђено биће стављено ван снаге, на предлог
надлежног органа за имовинско- правне послове.

Члан 31.

Цена представља приход
Града и
уплаћује се на одговарајући рачун града.
Обавеза плаћања цене као и начин
плаћања (једнократно или на рате) утврђује се
решењем о отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште
отуђује уколико плаћање врши једнократно
обавезно је да утврђену цену плати у року од 15
дана од дана достављања решења о отуђењу
грађевинског земљишта, а уколико плаћање
врши на рате да износ од 10% од утврђене цене
плати у року од 15 дана од дана достављања
решења о отуђењу грађевинског земљишта, а
преостали износ у једнаким месечним ратама,
након закључења уговора о отуђењу.
Члан 33.
Рок за подношење пријава односно
понуда не може бити краћи од 30 дана од дана
јавног оглашавања.
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1.7. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта
Члан 34.
Уговор
о
отуђењу
грађевинског
земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу) се
закључује са лицем коме се отуђује грађевинско
земљиште, у року од 30 дана од дана
достављања решења о отуђењу, а након уплате
цене уколико се плаћање врши једнократно,
односно уплате 10% од цене уколико се плаћање
врши на рате.
Уговор о отуђењу садржи нарочито:
1.
податке
о
грађевинском
земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина,
површина и по потреби друге ближе податке);
2. износ цене, као и начин плаћања (једнократно
или на рате);
3. средства обезбеђења, уколико се плаћање
врши на рате;
4. потврду да је цена измирена у целости
уколико се плаћање врши једнократно, и
сагласност града да лице коме је грађевинско
земљиште отуђено, у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, упише право
својине на грађевинском земљишту. Уколико се
цена плаћа на рате, констатацију да је исплаћена
прва рата, подаци о достављеној гаранцији или
констатација о успостављеној хипотеци, и
сагласност града да лице коме је грађевинско
земљиште отуђено, у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, упише право
својине на грађевинском земљишту;
5. врсту, односно намену објекта уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње и
посебне услове изградње уколико се отуђује
неуређено грађевинско земљиште;
6. констатацију да је закључењем уговора лице
коме је грађевинско земљиште отуђено уведено
у посед истог;
7. рок привођења грађевинског земљишта
намени уколико се грађевинско земљиште
отуђује ради изградње;
8. права и обавезе у случају неизвршења обавеза;
9. начин решавања спорова;
10. услове, начин и поступак за раскид уговора;
11. обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да са надлежним предузећима
уговори и плати трошкове за инфраструктуру,
ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и
друго;
12. друга права и обавезе.
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Члан 35.
Уговор о отуђењу оверава
надлежног органа.

се код

Члан 36.
Учесник јавног надметања који сматра да
је грађевинско земљиште отуђено супротно
одредбама закона, односно ове одлуке, те да му
је на тај начин повређено право, може поднети
надлежном суду тужбу за поништај уговора о
отуђењу у року од осам дана од сазнања за
закључење уговора, а најкасније у року од 30
дана од дана закључења уговора.
1.8. Стављање ван снаге решења о отуђењу
Члан 37.
Градско веће доноси решење о стављању
ван снаге решења о отуђењу у случају да лице
коме је решењем отуђено грађевинско
земљиште:
1. не плати цену у року утврђеном решењем о
отуђењу;
2. одустане од отуђења после извршеног
плаћања цене, а пре закључења уговора о
отуђењу;
3. после извршеног плаћања укупне цене
уколико се плаћање врши једнократно, односно
уплате 10% од укупне цене уколико се плаћање
врши на рате, не приступи закључењу уговора о
отуђењу у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу.
У случају из става 1. тачка 1. овог члана,
предлог за доношење решења о стављању ван
снаге решења о отуђењу, подноси надлежна
организациона јединица Градске управе за
имовинско-правне послове, одмах по протеку
рока за плаћање цене.
У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог
члана, предлог за доношења решења о стављању
ван снаге решења о отуђењу, подноси надлежна
организациона јединица Градске управе за
имовинско-правне послове,односно лице коме је
решењем отуђено грађевинско земљиште.
Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана
има право на повраћај уплаћеног износа на име
цене, у номиналном износу.
Члан 38.
Градско веће доноси решење о стављању
ван снаге решења о отуђењу грађевинског
земљишта и у случају да у парничном поступку
покренутом од стране учесника јавног
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1.9. Раскид уговора о отуђењу грађевинског
земљишта

14 фебруар 2017. год.

Евиденцију о отуђеном грађевинском
земљишту води надлежна организациона
јединица Градске управе за имовинско-правне
послове.
IV. ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЗАКУП

Члан 39.
Члан 42.
Уговор о отуђењу се може раскинути у
случају да лице коме је грађевинско земљиште
отуђено одустане од изградње на грађевинском
земљишту које му је отуђено, односно не
приведе земљиште намени у року од 5 година,
као и уколико не извршава друге обавезе из
уговора о отуђењу.
У случају из става 1. овог члана, предлог
за раскид уговора о отуђењу подноси лице коме
је грађевинско земљиште отуђено односно
надлежна организациона јединица Градске
управе за имовинско-правне послове.

Грађевинско земљиште се може дати у
закуп ради:
1. изградње објеката за који се издаје
привремена грађевинска дозвола у складу са
законом;
2. реализације пројеката од значаја за Републику
Србију односно Град;
3.
међусобног
располагања
власника
грађевинског земљишта у јавној својини;
4. давања концесије или поверавања комуналне
делатности у складу са посебним законом и
5. остваривања јавно-приватног партнерства.

Члан 40.
По предлогу за раскид уговора о отуђењу
надлежан орган доноси решење којим се ставља
ван снаге решење о отуђењу и којим се
овлашћује Градоначелник да са лицем коме је
отуђено грађевинско
земљиште закључи
споразумни раскид уговора о отуђењу, у року од
30 дана од дана достављања решења лицу коме
је грађевинско земљиште отуђено.
У случају да не буде закључен
споразумни раскид уговора о отуђењу, у року из
претходног става, једнострано се раскида уговор
о отуђењу, у складу са законом којим се
регулишу облигациони односи.
Потписи уговорача на уговору о раскиду
уговора о отуђењу, оверавају се пред надлежним
органом, а трошкови овере падају на терет лица
са којим се раскида уговор.
Члан 41.
Лице са којим је раскинут уговор о
отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши
брисање права својине у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима и
врати грађевинско земљиште у првобитно стање,
као и да Граду надокнади евентуално насталу
штету.
Лице са којим је раскинут уговор о
отуђењу, по достављању доказа да је испунио
обавезе из става 1. овог члана има право на
повраћај уплаћеног износа на име цене у
номиналном износу.

1. Давање грађевинског земљишта у закуп
ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола
Члан 43.
Грађевинско земљиште се даје у закуп
ради изградње објеката за које је законом
предвиђено издавање привремене грађевинске
дозволе, на одређено време, на рок на који се
доноси
привремена
грађевинска дозвола
(зависно од врсте објекта, односно радова), који
се може продужити за онолико времена за
колико је орган надлежан за издавање
привремене грађевинске дозволе продужио
решење о привременој грађевинској дозволи, а
укупно најдуже до пет година.
У случају из става 1. овог члана,
грађевинско земљиште се даје у закуп
непосредном погодбом по тржишним условима,
а тржишну вредност закупнине (у даљем тексту:
закупнина) по 1 м² грађевинског земљишта које
се даје у закуп, на месечном нивоу, процењује
овлашћени судски вештак економске струке.
Уз захтев за давање грађевинског
земљишта у закуп који се подноси надлежној
организационој јединици Градске управе за
имовинско-правне послове доставља се налаз
вештака из става 2. овог члана и налог за
достављање уговора о закупу грађевинског
земљишта издат од стране организационе
јединице Градске управе надлежне за издавање
привремене грађевинске дозволе, који мора да
садржи опис објекта који се гради, површину
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грађевинског земљишта коју је потребно дати у
закуп и рок на који ће се издати привремена
грађевинска дозвола.
Надлежна
организациона
јединица
Градске управе за имовинско-правне послове
обавештава подносиоца захтева о месечном
износу закупнине, року плаћања, максималном
броју рата, начину усклађивања рата и
средствима обезбеђења плаћања, о могућности
да укупан износ закупнине плати једнократно,
као и року за једнократну уплату.
Подносилац захтева је дужан да се у року
од осам дана од дана пријема обавештења из
става 4. овог члана, писмено изјасни о начину
плаћања закупнине и да достави средства
обезбеђења уколико се определи да плаћање
врши на рате. Подносилац захтева може дати
изјаву и непосредно, о чему се сачињава
записник.
У случају да се подносилац захтева у
наведеном року не изјасни или изјави да не
прихвата закупнину или не достави средства
обезбеђења (уколико се плаћање врши на рате),
сматраће се да је одустао од захтева.
Закупнина представља приход града и
уплаћује се на одговарајући рачун града.
Закупац грађевинског земљишта може
платити закупнину једнократно или у ратама.
Обавеза плаћања закупнине, износ
закупнине и начин плаћања утврђују се решењем
о давању грађевинског земљишта у закуп.
Укупна закупнина је износ месечне
закупнине помножен са временом (укупним
бројем месеци) на које се грађевинско земљиште
даје у закуп.
У
случају
плаћања
закупнине
једнократно, плаћање се врши у року од 15 дана
од дана достављања решења о давању
грађевинског земљишта у закуп.
У случају плаћања закупнине у ратама,
плаћање се врши у онолико месечних рата на
колики је рок грађевинско земљиште дато у
закуп, а највише на 60 рата. Прва рата у висини
од 10% утврђене укупне закупнине плаћа се у
року од 15 дана од дана достављања решења о
давању грађевинског земљишта у закуп, а
преостали износ укупне закупнине у једнаким
месечним ратама, највише 60.
Када се плаћање врши у ратама, висина
цене прерачунава се у еврима на дан закључења
уговора по средњем курсу Народне банке
Србије, са обавезом отплате доспелих рата у
динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан плаћања.
За период кашњења у плаћању,
обрачунава се затезна камата у складу са
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законом који уређује висину стопе и начина
обрачуна затезне камате.
Ради обезбеђења плаћања закупнине,
уколико се плаћање врши на рате, средства
обезбеђења су неопозива банкарска гаранција
"без приговора" и наплатива "на први позив",
која гласи на износ закупнине или извршна
вансудска хипотека успостављена у корист
Града, на непокретности која вреди најмање 30%
више од износа укупне закупнине. Наплата
средстава обезбеђења ће се вршити у корист
прописаних уплатних рачуна. Контролу плаћања
рата, усклађивање рата, обрачун затезне камате и
наплату средстава обезбеђења врши надлежна
органзациона јединица Градске управе за
финансије.
У случају продужења рока закупа
спроводи се нови поступак давања у закуп, на
начин прописан овим чланом, у ком случају се
мењају решење и уговор о закупу грађевинског
земљишта.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
поступак отуђења грађевинског земљишта,
сходно се примењују на поступак прибављања
грађевинског земљишта у јавну својину Града.
2. Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта
Члан 44.
Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта садржи нарочито:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште
даје у закуп;
2. податке о катастарској парцели;
3. податке о врсти, односно намени објекта;
4. висину, рок и начин плаћања закупнине
(једнократно или на рате), рачун на који се врши
уплата, средство обезбеђења уколико се плаћање
врши на рате и последице пропуштања плаћања
у року;
5. рок трајања закупа;
6. рок привођења земљишта намени, односно
рок изградње привременог објекта;
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште
даје у закуп да, у року од 30 дана од дана
достављања решења о давању грађевинског
земљишта у закуп, закључи уговор о закупу.
3. Уговор о закупу грађевинског земљишта
Члан 45.
Уговор о закупу грађевинског земљишта
садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели;
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2. опис и ближе податке о врсти, односно намени
објекта који ће се градити;
3. висину закупнине, рок и начин плаћања
закупнине,
4. средство обезбеђења уколико се плаћање
врши на рате;
5. рок трајања закупа;
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се
приведе намени, односно рок изградње
привременог објекта;
7. права и обавезе у случају неизвршења обавезе;
8. обавезу закупца да са надлежним предузећима
уговори и плати трошкове за инфраструктуру,
ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и
друго;
9. начин решавања спорова;
10. поступак и услове за измену или раскид
уговора;
11. друга права и обавезе.

14 фебруар 2017. год.

Србију, односно Град, као и када се ради о
међусобном располагању између власника
грађевинског земљишта у јавној својини.
Давање у закуп грађевинског земљишта
из ст. 1, 2. и 3. овог члана врши се на начин и
под условима прописаним подзаконским актом
Владе Републике Србије.
Учесник јавног надметања, односно
учесник у поступку прикупљања понуда који
сматра да је грађевинско земљиште дато у закуп
супротно одредбама закона, подзаконског акта
Владе Републике Србије, односно ове одлуке, те
да му је на тај начин повређено право, може
поднети надлежном суду тужбу за поништај
уговора о закупу у року од осам дана од сазнања
за закључење уговора, а најкасније у року од 30
дана од дана закључења уговора.
5. Стављање ван снаге решења о давању у
закуп грађевинског земљишта

Члан 46.
Члан 48.
Право закупа из члана 42. ове одлуке се
не уписује у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима.
Евиденцију о закупу из претходног става
води надлежна организациона јединица Градске
управе за имовинско-правне послове.
4. Давање грађевинског земљишта у закуп у
другим случајевима
Члан 47.
У случају давања концесије или
поверавања комуналне делатности у складу са
посебним законима, грађевинско земљиште се
може дати у закуп на временски период
предвиђен уговором о концесији, односно на
временски период на који је поверено обављање
комуналне делатности.
Ради
остваривања
јавно-приватног
партнерства, неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини може се дати у закуп приватном
партнеру на рок на који је закључен јавни уговор
у складу са законом којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије, односно
уносити као оснивачки улог у привредна
друштва, а власник грађевинског земљишта у
јавној својини може са физичким или правним
лицем закључити и уговор о заједничкој
изградњи једног или више објеката.
Грађевинско земљиште се може дати у
закуп по закупнини која је мања од тржишне или
без накнаде када се ради о реализацији пројеката
за изградњу објеката од значаја за Републику

Градско веће доноси решење о стављању
ван снаге решења о давању у закуп у случају да
лице коме је решењем дато у закуп грађевинско
земљиште:
1. не плати укупну закупнину у року утврђеном
у решењу о давању у закуп (уколико је као начин
плаћања закупнине утврђена једнократна уплата)
или не плати прву рату у року утврђеном
решењем о закупу (уколико је као начин
плаћања закупнине утврђено плаћање на рате);
2. одустане од закупа после извршеног плаћања
укупне закупнине, односно прве рате закупнине,
а пре закључења уговора о закупу;
3. после извршеног плаћања укупне закупнине,
односно прве рате закупнине, не приступи
закључењу уговора о закупу у року од 30 дана од
дана достављања решења о закупу.
У случају из става 1. тачка 1. овог члана,
предлог за доношење решења о стављању ван
снаге решења о закупу, подноси надлежна
организациона јединица за имовинско-правне
послове, одмах по протеку рока за плаћање
закупнине.
У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог
члана, предлог за доношења решења о стављању
ван снаге решења о давању у закуп, подноси
надлежна организациона јединица за имовинскоправне послове, односно лице коме је решењем
дато у закуп грађевинско земљиште.
Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана
има право на повраћај уплаћеног износа на име
закупнине, у номиналном износу.
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Члан 49.
Надлежни орган доноси решење о
стављању ван снаге решења о давању у закуп
грађевинског земљишта и у случају да у
парничном поступку покренутом од стране
учесника јавног надметања, односно учесника у
поступку
прикупљања
понуда,
буде
правоснажно поништен уговор о закупу.
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номиналном износу, уколико је закупнина
плаћена једнократно, и сразмерни део износа
закупнине за период држања грађевинског
земљишта у закупу.
V. МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ
ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 52.

6. Претварање права закупа у право својине
Члан 50.
Право закупа на изграђеном, односно
неизграђеном грађевинском земљишту које је
стечено уговором о закупу, закљученом у складу
са ранијим законима о планирању и изградњи,
претвара се у право својине под условима и на
начин прописан законом, по измирењу укупне
закупнине, о чему о чему надлежна
организациона јединица за имовинско-правне
послове, након спроведеног поступка, издаје
потврду.
7. Раскид уговора о закупу
Члан 51.
Уговор о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
1. ако закупац одустане од изградње на
грађевинском земљишту које му је дато у закуп;
2. ако закупац не плати закупнину у висини од
шест доспелих месечних рата;
3. ако закупац не користи дато грађевинско
земљиште за потребе изградње већ за друге
намене,
4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште
намени у уговореном року, односно не изгради
привремени објекат у уговореном року и
5. у другим случајевима у складу са законом.
На раскид уговора о закупу сходно се
примењују одредбе ове одлуке које се односе на
раскид уговора о отуђењу.
Лице са којим је раскинут уговор о
закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши
брисање права закупа у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима и
врати грађевинско земљиште у првобитно стање,
као и да Граду надокнади евентуално насталу
штету.
Закупац са којим је раскинут уговор о
закупу, по достављању доказа да је испунио
обавезе из става 1. овог члана има право на
повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у

Међусобно
располагање
власника
грађевинског земљишта у јавној својини је
пренос права јавне својине на грађевинском
земљишту између носилаца права јавне својине.
Под међусобним располагањем из става
1. овог члана, подразумева се и давање
грађевинског земљишта у закуп и размена.
Међусобно
располагање
између
носилаца права јавне својине на грађевинском
земљишту врши се непосредном погодбом, по
тржишним условима, с тим да се грађевинско
земљиште може отуђити или дати у закуп без
накнаде, односно по цени, односно закупнини
која је мања од тржишне у складу са законом,
подзаконским актом Владе Републике Србије и
овом одлуком.
У случају да се међусобно располагање
између носилаца права јавне својине на
грађевинском земљишту врши по тржишним
условима, тржишну вредност грађевинског
земљишта утврђује Републички орган надлежан
за процену тржишне вредности.
VI. УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У КАПИТАЛ
Члан 53.
Неизграђено грађевинско земљиште се
може уносити као оснивачки улог у јавно
предузеће и друштво капитала, у складу са
посебним законима.
VII. УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 54.
Решење о установљавању права стварне
службености на грађевинском земљишту у јавној
својини Града, као послужном добру, може се
донети када је према прописима којима се
уређује изградња, односно другим прописима,
уговор о установљавању права службености
предвиђен као имовинско-правни основ.
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Решење о установљавању права стварне
службености из става 1. овог члана, може се
донети и у другим случајевима када је то, с
обзиром на околности, неопходно.
Уз захтев за доношење решења из става
1. овог члана, подносилац захтева прилаже налог
за достављање уговора о установљавању права
службености, издат од органа надлежног за
издавање грађевинске дозволе, односно решења
о одобрењу за извођење радова.
Уз захтев за доношење решења из става
2. овог члана, подносилац захтева прилаже налаз
вештака одговарајуће струке из кога следи
неопходност конституисања права службености.
За
установљено
право
стварне
службености се плаћа накнада, према процени
надлежног републичког органа за процену
тржишне вредности непокретности, а обавеза
плаћања накнаде се утврђује решењем из става 1.
овог члана и иста се плаћа у року од 15 дана од
дана достављања решења.
У року од 30 дана од дана достављања
решења из става 1. овог члана, град и стицалац
права службености закључују уговор о
установљавању права стварне службености, под
условом да је извршено плаћање накнаде у року.
Уколико стицалац права службености не
изврши плаћање накнаде у року из става 5. овог
члана, као и уколико не приступи закључењу
уговора у року из става 6. овог члана, решење из
става 1. овог члана се ставља ван снаге, а
уплаћена накнада се враћа.

погодбом, али не изнад процењене тржишне
вредности непокретности, ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење,
под којим се подразумева:
1. случај када грађевинско земљиште које се
прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама једино одговара потребама
града, односно правних лица које је основао
Град, с тим да Одлука којим се прибавља
грађевинско земљиште садржи образложење
разлога
оправданости
и
целисходности
прибављања и разлоге због којих се прибављање
не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем понуда;
2. случај када се ради о међусобном располагању
између носилаца права јавне својине.

VIII. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА

Члан 57.

Члан 55.
Грађевинско земљиште се прибавља у
јавну својину града у складу са одредбама закона
којим је уређена јавна својина које се односе на
прибављање других непокретности у јавну
својину.
Прибављање грађевинског земљишта у
јавну својину Града спроводи се у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених
понуда, а изузетно непосредном погодбом, под
условима утврђеним законом и овом одлуком.
Највиша купопродајна цена грађевинског
земљишта које се прибавља у јавну својину
Града је тржишна вредност предметне
непокретности. Тржишну вредност грађевинског
земљишта утврђује надлежан орган за процену
тржишне вредности непокретности.
Грађевинско
земљиште
се
може
прибавити у јавну својину града непосредном

Грађевинско
земљиште
се
може
прибавити у јавну својину Града и бестеретним
правним послом (поклон или једнострана изјава
воље).
Члан 56.
Прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину града за потребе
уређења површина јавне намене, може се, осим у
поступку прописаном законом којим се уређује
експропријација, спровести и споразумом са
власником
грађевинског
земљишта,
непосредном погодбом, по тржишним условима.
IX. РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Размена грађевинског земљишта у јавној,
задружној и приватној својини, врши се
непосредном погодбом, по тржишним условима,
у складу са законом, подзаконским актом Владе
Републике Србије и овом одлуком.
Предмет размене може бити изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште.
Под разменом грађевинског земљишта
подразумева се отуђење грађевинског земљишта
из јавне својине, па се одредбе ове одлуке које се
односе на поступак отуђења грађевинског
земљишта, сходно примењују и на поступак
размене изграђеног и неизграђеног грађевинског
земљишта.
X. ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 58.
Деоба
грађевинског
земљишта
у
сусвојини Града Зрењанина и других носилаца
права својине врши се сходно одредбама закона
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којим се уређују основе својинско-правних
односа и ове одлуке, непосредном погодбом, по
тржишним условима.
Деоба се врши у циљу развргнућа
сувласничке заједнице.
Деоба из става 1. овог члана, спроводи се
и у случају да је на грађевинском земљишту
уписана јавна својина града и право коришћења
лица за које ће право и услови за претварање
права коришћења у право својине бити уређено
посебним законом, у ком случају се врши
развргнуће сувласничке, односно сукорисничке
заједнице.
Деоба из става 1. овог члана, спроводи се
и у случају да је на грађевинском земљишту
уписана јавна својина града и право дугорочног
закупа које је стечено на основу ранијих закона о
планирању и изградњи.
Предмет деобе може бити изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште.
Тржишну
вредност
грађевинског
земљишта које је предмет деобе утврђује
републички орган надлежан за процену тржишне
вредности.
Уколико је ради деобе грађевинског
земљишта
потребна
израда
пројекта
парцелације,
односно
препарцелације,
подносилац захтева обезбеђује израду пројекта.
Деоба из става 1. овог члана, спроводи се
и у случају да је на грађевинском земљишту
уписана јавна својина града и право коришћења
лица за које ће право и услови за претварање
права коришћења у право својине бити уређено
посебним законом, у ком случају се врши
развргнуће сувласничке, односно сукорисничке
заједнице.
Деоба из става 1. овог члана, спроводи се
и у случају да је на грађевинском земљишту
уписана јавна својина града и право дугорочног
закупа које је стечено на основу ранијих закона о
планирању и изградњи.
Предмет деобе може бити изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште.
Тржишну
вредност
грађевинског
земљишта које је предмет деобе утврђује
републички орган надлежан за процену тржишне
вредности.
Члан 59.
Ради развргнућа сувласничке или
сукорисничке
заједнице,
односно
деобе
грађевинског земљишта на коме је уписано
право дугорочног закупа, прибавља се мишљење
надлежног јавног предузећа о могућностима и
ограничењима
градње
на
грађевинском
земљишта које је предмет деобе, а по потреби и
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извештај о могућностима парцелације, односно
препарцелације.
Уколико је ради доношења решења о
деоби грађевинског земљишта потребна израда
пројекта парцелације, односно препарцелације,
подносилац захтева обезбеђује израду пројекта,
у складу са извештајем из става 1 овог члана и
сноси трошкове израде.
У случају да је грађевинско земљиште
које је предмет деобе, или део тог земљишта,
више катастарских парцела, од којих су неке
постојеће или планиране јавне површине,
критеријум који је опредељујући приликом
процене оправданости и целисходности деобе је
стицање права искључиве својине Града на
грађевинском земљишту јавне намене.
У случају да је предмет деобе
грађевинско земљиште на више катастарских
парцела, од којих су неке изграђене, а неке
неизграђене, критеријум који је опредељујући
приликом
процене
оправданости
и
целисходности деобе је стицање права
искључиве својине града на неизграђеном
грађевинском земљишту.
Члан 60.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се
може
отуђити
другом
сувласнику,
непосредном погодбом, по тржишним условима,
у складу са одредбама ове одлуке којима је
уређено отуђење грађевинског земљишта у
случају:
1. да постоји сувласништво на катастарској
парцели за коју нема урбанистичких услова за
формирање две или више грађевинских парцела;
2. да идеални део грађевинског земљишта у
јавној својини прерачунат у реални део не
испуњава услов за формирање посебне
грађевинске парцеле;
3. да се грађевинска парцела састоји од више
катастарских парцела од којих су неке у јавној, а
неке у приватној својини, с тим да грађевинско
земљиште у јавној својини не испуњава услов за
посебну грађевинску парцелу, а нису испуњени
други услови за отуђење непосредном погодбом
у поступку исправке границе суседних
катастарских парцела.
У случајевима из става 1, тач. 1. и 2, овог
члана, идеални део грађевинског земљишта у
јавној својини, може се отуђити и јавним
оглашавањем ради изградње, под условом да је
катастарска парцела неизграђено грађевинско
земљиште које испуњава услове грађевинске
парцеле и које је намењено за изградњу, и под
условом да такав захтев поднесе други
сувласник, у ком случају се примењују одредбе
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ове одлуке којима је уређено отуђење
грађевинског земљишта јавним оглашавањем.
У случају из става 1, тачка 3. овог члана,
катастарске парцеле у јавној својини које чине
део грађевинске парцеле могу се отуђити јавним
оглашавањем ради изградње у складу са
одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење
грађевинског земљишта јавним оглашавањем,
под условом да такав захтев поднесу власници
преосталих катастарских парцела које чине
грађевинску парцелу.
У случају из ст. 2. и 3. овог члана, други
сувласник, односно власници катастарских
парцела које чине део грађевинске парцеле, дају
сагласност граду да спроведе поступак отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини, путем
јавног оглашавања.

14 фебруар 2017. год.

XII. САГЛАСНОСТИ
Члан 63.

Одредбе ове одлуке којима је уређена
деоба грађевинског земљишта, сходно се
примењују
и
на
деобу
неизграђеног
грађевинског земљишта у заједничкој својини
Града и других носилаца права својине, односно
корисника, под условом да се на основу уверења
органа надлежног за упис права на
непокретностима, или других доказа, може
утврдити реални удео сувласника, односно
сукорисника, с тим да уколико реални удео не
може да се утврди, претпоставка је да су
сувласнички, односно сукориснички удели
једнаки.

Градоначелник доноси закључак којим
власнику објекта изграђеног без грађевинске
дозволе, даје сагласност за легализацију односно
озакоњење објекта, када је таква сагласност
услов прибављања грађевинске дозволе у
поступку легализације односно озакоњења.
У случају из претходног става
подносилац уз захтев прилаже налог за
достављање сагласности издат од стране органа
надлежног за послове легализације објеката.
Уколико је услов за озакоњење,
сагласност и других лица, подносилац захтева
прилаже доказ да су друге сагласности дате.
Приликом процене испуњености услова,
односно целисходности и оправданости давања
сагласности из овог члана, посебно ће се ценити
да ли ће услед озакоњења објекта, бити
онемогућено
или
отежано
привођење
грађевинског земљишта намени у складу са
планским документом, односно реализација
плана, као и да ли се услед озакоњења објекта у
знатној мери угрожава право јавне својине Града
на грађевинском земљишту на коме је изграђен
бесправни објекат, у ком случају неће
предложити доношење сагласности из овог
члана.
Закључак којим се констатује да нису
испуњени услови за давање сагласности из овог
члана, мора бити посебно образложен.

XI. СТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ВАН СНАГЕ

Члан 64.

Члан 62.

Градоначелник доноси закључак којим
даје сагласност за изградњу другом сувласнику,
сукориснику,
односно
заједничару
на
грађевинском земљишту у сусвојини, односно
заједничкој својини града и другог лица, када је
таква сагласност услов прибављања решења о
одобрења за извођење радова, односно
грађевинске дозволе.
У случају из става 1. овог члана,
подносилац уз захтев прилаже налог за
достављање сагласности издат од стране органа
надлежног за послове издавања решења о
одобрењу за извођење радова, односно
грађевинске дозволе, као и доказ да је дата
сагласност и других сувласника, односно
заједничара на катастарској парцели.
Приликом процене испуњености услова,
односно целисходности и оправданости давања
сагласности из става 1. овог члана, поступа се на
исти начин као у претходном члану.

Члан 61.

Уколико се утврди да је у поступку
располагања грађевинским земљиштем, услед
непотпуног
или
погрешно
утврђеног
чињеничног стања, односно услед погрешне
примене материјалног права, грађевинским
земљиштем располагано супротно закону,
односно одлуци, надлежни орган ће изменити,
односно ставити ван снаге акт о располагању, у
ком случају се примењују одредбе ове одлуке
које се односе на раскид уговора, с тим да
последица акт о измени може бити и закључење
анекса уговора.
Надлежни орган ће донети акт као у
ставу 1. овог члана, и у другим случајевима када
је то потребно ради усаглашавања са новим
чињеничним стањем.
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XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
Захтеви за располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини Града, односно
прибављање грађевинског земљишта у јавну
својину Града, као и други захтеви који су
поднети до дана ступања на снагу ове одлуке,
окончаће се по општем акту који је важио у
време подношења захтева.
Изузетно од става 1. овог члана, захтеви
из става 1. овог члана ће се решавати у складу са
овом одлуком уколико се подносилац захтева
тако изјасни.
Члан 66.
До доношења Програма отуђења и
давања у закуп грађевинског земљишта на
основу ове Одлуке, примењиваће се важеће
Одлуке
скупштине
града
о
отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини.
Доношењем Програма отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта претаће да важе
Одлуке скупштине из претходног става.
Надлежан орган градске управе за
доношење Програма отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта на основу ове Одлуке,
дужан је да најкасније у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке поднесе
Скупштини града Зрењанина предлог истог.
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На основу чл. 9. и 10. и 107. Став 1. Статута
града Зрењанина (“Сл. 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
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ПРАЗНИКА ГРАДА,
НАГРАДА, ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И ЗВАЊА
ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се Празници
града, награде, јавна признања и звање почасног
грађанина града Зрењанина.
Члан 2.
Празници града Зрењанина су:
- 28. август, дан Успења пресвете
Богородице, Велика Госпојина, Дан грба града
Зрењанина;
- 2. октобар, Дан ослобођења града
Зрењанина у Другом Светском рату;
- 17. новембар, Дан ослобођења града
Зрењанина у Првом Светском рату.
Члан 3.

Члан 67.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању начина плаћања и
одобравању попуста за једнократно плаћање
цене грађевинског земљишта у јавној својини
Града Зрењанина у поступку отуђења ("Сл. лист
Града Зрењанина", бр. 9/2015, 13/2015, 24/2015 и
21/2016).
Члан 68.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Града
Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-5/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Дан 28. август обележава се одржавањем
свечане академије.
Дан 2. октобар обележава се одржавањем
свечане академије и полагањем венаца на спомен
обележја посвећених учесницима у Другом
светском рату.
Дан 17. новембар који се прославља као
празник града Зрењанина обележава се
одржавањем свечане академије и полагањем
венаца на спомен обележја посвећених
учесницима у Првом светском рату.
Члан 4.
“Награда града Зрењанина” додељује се
појединцима и правним лицима.
Добитнику “Награде града Зрењанина”
додељује се признање у виду повеље и новчана
награда, у складу са предвиђеним средствима у
Одлуци о буџету града Зрењанина.
Члан 5.
“Награда града Зрењанина” додељује се за
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постигнуте видне резултате у области привреде,
науке, културе, васпитања и образовања,
здравствене и социјалне заштите, физичке
културе, уметности и у другим областима од
интереса за град Зрењанин.

14 фебруар 2017. год.
Члан 11.

Скупштина
града
Зрењанина
може
истакнутим личностима, за посебне заслуге за
развој града Зрењанина, да додели звање
“Почасног грађанина града Зрењанина”.

Члан 6.
Члан 12.
“Награда града Зрењанина” не може бити
додељена појединцу односно правном лицу по
истом основу два пута.
Изузетно, “Награда града Зрењанина” може
бити додељена лицима из члана 1. овог члана два
пута по истом основу уколико у протеклих 10
година нису били добитници “Награде града
Зрењанина”.
Члан 7.
О додели “Награде града Зрењанина”
одлучује Комисија коју именује Скупштина
града Зрењанина посебним решењем на период
од четири године.
Комисија има председника и четири члана.
Једно лице може бити именовано за члана
Комисије највише два пута узастопно.

Звање
“Почасног
грађанина
града
Зрењанина” додељује се за истакнуто и трајно
животно дело у области науке, привреде,
уметности, образовања и васпитања, као и за
резултате постигнуте у јавном животу и развоју
културног стваралаштва и то физичким лицима
која су својим делима и чињењима допринела
подизању угледа града Зрењанина у земљи и
иностранству.
Члан 13.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије врши надлежна
организациона јединица Градске управе града
Зрењанина.
Члан 14.

Члан 8.
Предлоге за доделу “Награде града
Зрењанина”
могу
поднети:
појединци,
Скупштина града Зрењанина, Градско веће града
Зрењанина, предузећа, установе, удружења,
организације и друге асоцијације.
Предлог из става 1 овог члана са потребном
документацијом и образложењем подноси се
Комисији.
Члан 9.
Комисија доноси одлуке на седницама,
већином од укупнпог броја чланова Комисије.
У случају одсутности или спречености да
обавља своју функцију, председника Комисије
замењује и радом седнице руководи члан кога
одреди Комисија.
О раду Комисије води се записник који
потписује председник Комисије и записничар.
Свака одлука Комисије мора бити
образложена.
Члан 10.
Повељу “Награде
града
Зрењанина”
потписују и на свечани начин уручују
Градоначелник и председник Скупштине града
Зрењанина.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о установљењу дана општине,
награде
града
и
других
празника
и
манифестација општине Зрењанин (“Службени
лист општине Зрењанин”, бр. 7/94, 5/96, 11/99 и
10/03).
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Број: 06-19-6/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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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

14 фебруар 2017. год.

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
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возила под условима прописаним законом,
постављање уређаја којима се по налогу
надлежног органа спречава одвожење возила,
као и уклањање, премештање возила и
постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила у случајевима предвиђеним
посебном одлуком Оснивача којом се уређује
начин
обављања
комуналне
делатности
управљања јавним паркиралиштима, као и
вршење наплате ових услуга.
Предузеће поред делатности из става 1. и
2. овог члана може да обавља и друге делатности
утврђене Статутом, уз сагласност Оснивача. “
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-9/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
16
На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 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 на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
У Одлуци 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), у
члану 4. став 10, после алинеје 8, додаје се нова
алинеја 9. која гласи: ''- Др Ђорђе Радић''.
У истом члану, исти став, после
досадашње алинеје 27. која постаје алинеја 28,
додаје се нова алинеја 29. која гласи: ''- Огњеслав
Костовић''.
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Досадашње алинеје 9-27 и 28-45 постају
алинеје 10-28 и 30-47.
У истом члану, став 12, алинеја 43,
реч:''Штросмајерова'', замењује се речима:
''Патријарха Павла''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-10/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
17
На основу члана 32. став 1. тачка 16.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и
101/2016-други закон), члана 4.и члана 39. став
3. Закона о прекршајима (“Службени гласник
Републике Србије “број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-Одлука УС), члана 30. став 1. тачка 16. и
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћени текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14)
Скупштина града Зрењанина
на седници
одржаној дана 14.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И
ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Одлуци
о
радном
времену
угоститељских, занатских и трговинских
објеката на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.21/13,
11/14 и 20/14), члан 25 . мења се и гласи:
“Члан 25.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако
комуналног инспектора, односно комуналног
полицајца ометају у вршењу контроле или не
ставе на увид потребна документа или не изврше
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дати налог или наредбу ( члан 24. );
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 20.000,00 динара.”
Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-11/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
18
На основу члана 8. став 3. Закона о
озакоњењу објеката ("Службени гласник РС",
број 96/15) и члана 30. тачка 6. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
број 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
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ
СПРАТНОСТИ
ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ
ОЗАКОЊЕЊА

14 фебруар 2017. год.

наведеним плановима у зависности у којој се
намени налази објекат."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-12/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
19
На основу члана 2. став 3. тачка 9. Закона о
комуналним делатностима ( ''Службени гласник
РС'' бр. 88/11 и 104/16 ) и члана 30. тачка 6. и
107. став 1.Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина бр.26/13-пречишћени
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина
Града Зрењанина на седници одржаној
14.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 21/04 и ‘’Службени лист
града Зрењанина’’ бр. 28/08, 14/10-др.одлука и
18/14) члан 25. мења се и гласи:
‘’Средства остварена наплатом прихода
из члана 24. ове одлуке су приход Предузећа.’’
Члан 2.

Члан 1.
У Одлуци о одређивању максималне
спратности објеката који су предмет озакоњења
("Службени лист града Зрењанина" бр. 33/15)
члан 2. став 1. мења се и гласи:
"Главни објекти обухваћени донетим
плановима генералне регулације ("Багљаш",
"Берберско - болница", "Југоисток", "Мала
Америка", "Граднулица", "Доља", "Мужља" и
"Центар" и важећим детаљним урбанистичким
плановима и урбанистичким пројектима, који су
предмет озакоњења, могу бити за два спрата
веће, односно више спратности од прописане у

Члан 26. мења се и гласи:
‘’Надзор над применом ове одлуке
вршиће Градска управа града Зрењанина.’’
Члан 3.
У члану 27. став 1. мења се и гласи:
‘’Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке вршиће Одељење
инспекција Градске управе Зрењанин.’’
Члан 4.
Члан 29. мења се и гласи:
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‘’Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се Предузеће уколико
не примењује одредбе члана 17, 20. и 21 ове
одлуке а одговорно лице у Предузећу казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00
динара.
Члан 5.
Члан 30. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице које се затекне да на пијаци поступа
супротно одредбама члана 22. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник који се затекне да на пијаци поступа
супротно одредбама члана 22. ове одлуке.’’
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанин''.
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''Члан 5.
Физичка лица - обвезници из члана 3.
став 1. тачка 1. ове Одлуке накнаду плаћају по
решењу надлежног одељења Градске управе
града Зрењанина, а на основу поднетих пријава
за утврђивање пореза на имовину обвезника који
не воде пословне књиге, односно службене
евиденције, у висини која је утврђена у члану 3.
став 1. тачка 1. ове Одлуке.
Правна лица и предузетници - обвезници
из члана 3. став 1. тач. 2. и 3. ове Одлуке накнаду
плаћају по решењу надлежног одељења Градске
управе града Зрењанина, а на основу поднете
пријаве односно службене евиденције у висини
која је утврђена у члану 3. став 1. тач. 2. и 3. ове
Одлуке.
Доспеле обавезе уплаћују се на уплатни
рачун број 840-714562843-56 са назнаком:
накнада за заштиту и унапређивање животне
средине.
Обавеза плаћања накнаде за све обвезнике
настаје 15-ог у месецу за претходни месец.''
Члан 2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-13/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
20
На основу члана 87. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник РС'',
бр.135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 др.закон, 43/11 - одлука УС и 14/16) и чл. 30. и
107. став 1. Статута града Зрењанина (''Службни
лист града Зрењанин'', 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
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 1/11 и 23/11), члан 5. мења
се и гласи:

Члан 6. мења се и гласи:
''Члан 6.
Обвезници накнаде из члана 3. став 1.
тач. 2. и 3. ове Одлуке дужни су да поднесу
пријаву на прописаном обрасцу надлежном
одељењу Градске управе града Зрењанина
најкасније до 30. јуна у години у којој се врши
утврђивање накнаде, односно у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Ако обвезник не поднесе пријаву из става 1.
овог члана, накнада ће се утврдити на основу
података којима располажу надлежно одељење
Градске управе града Зрењанина и други
државни органи.
Обвезник накнаде је дужан да поднесе
пријаву независно од тога да ли у пореском
периоду има обавезу плаћања накнаде.
Обвезник накнаде је дужан да ради
правилног обрачунавања и плаћања накнаде,
води евиденцију која обезбеђује спровођење
надзора и контроле.''
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
''Члан 7.
Обвезник накнаде дужан је да сваку
насталу промену пријави надлежном одељењу
Градске управе града Зрењанина у року од 15
(петнаест) дана од дана настанка промене.''
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Члан 4.
Члан 16. мења се и гласи:
''Члан 16.
Надзор над применом ове Одлуке врше
одељење Градске управе града Зрењанина
надлежно за заштиту животне средине и
одељење Градске управе града Зрењанина
надлежно за послове локалне пореске
администрације.''
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
Број: 06-19-14/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
21
На основу члана 11. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађ.дин.изн.,125/14-усклађени
дин.изн.,
95/15-усклађени дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени
дин.изн. и 104/16-др.закон) и члана 30. тачка 3.
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 ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-15/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
22
На основу члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају (''Сл.гласник
РС'', број 68/15), чл. 4. и 39. став 3. Закона о
прекршајима (''Службени гласник РС'', бр. 65/13,
13/16 и 98/16-одлука УС) и члана 30. став 1.
тачка 6. и члана 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, на седници
одржаној дана 14.02.2017. године донела је
следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу путника
на територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 22/13, 11/14, 25/14 и
21/16), у члану 2. став 1. речи: ''Одељења за
урбанизам Градске управе града Зрењанина (у
даљем тексту: Одељење за урбанизам) и
Одељења за финансије Градске управе града
Зрењанина (у даљем тексту: Одељење за
финансије)'' замењују се речима: ''надлежно
Одељење Градске управе града Зрењанина''.
У ставу 2. речи: ''ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
(у даљем тексту: Дирекција)'' замењују се
речима: ''надлежно Oдељење Градске управе
града Зрењанина''.
Члан 2.

У Одлуци о локалним комуналним таксама
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 34/13,
37/13, 31/14, 33/15 и 34/16) у делу: ТАРИФА
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ, Тарифни
број 6 се брише.
Члан 2.

У тексту Одлуке, речи: ''Одељење за
финансије'' у одговарајућем падежу замењују се
речима: ''надлежно Одељење Градске управе
града Зрењанина'' у одговарајућем падежу.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Зрењанина’’.

У члану 8. став 2. речи: ''(образац М-1)''
замењују се речима: ''(образац МА)''.

Члан 3.
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Члан 4.
У члану 12. став 4. иза речи: ''године”
додају се речи и зарез: ''односно за запослена
лица код предузетника или неког другог правног
лица до истека уговора о раду,''.
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-16/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Члан 5.
23
У чл. 16. и 18. реч: ''Дирекција'' замењује
се речима: ''ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин''.
Члан 6.
У члану 34. став 2. речи: ''Одељење
комуналне полиције, инспекцијско-надзорних
послова и ванредних ситуација градске управе
путем саобраћајног инспектора и комуналног
полицајца (у даљем тексту: одељење комуналне
полиције) замењују се речима: ''Одељење
инспекција Градске управе града Зрењанина''.

На основу члана 146. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - oдлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - oдлука УС, 50/13 - oдлука
УС, 98/13- oдлука УС, 132/14 и 145/14), члана
39. став 3. Закона о прекршајима (''Службени
гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука
УС), члана 30. став 1. тачка 6. и члана 107. став
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћени текст,
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града
Зрењанина
на седници одржаној дана
14.02.2017. године донела је

Члан 7.
У члану 37. став 1. тачка 11. брише се, а
досадашње тач. 12-16 постају тач. 11-15.
Члан 8.
У члану 38. став 1. после тачке 7. додаје
се нова тачка 8. која гласи: ''за време вршења
услуга такси превоза код себе нема
документацију прописану чланом 20. ове
одлуке''.
Досадашње тач. 8-15 постају тач. 9-16.
Члан 9.
У члану 40. реч, број и тачка: ''став 1.''
бришу се.
Члан 10.
У члану 43. став 4. реч: ''Дирекција''
замењује се речима: ''надлежно Одељење
Градске управе града Зрењанина'', а речи и број:
''у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке'', бришу се.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о постављању и уклањању
мањих
монтажних
и
других
објеката
привременог карактера на површинама јавне
намене на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10,
5/11, 23/11, 22/13 - др.одлука, 37/13, 11/14 13/14,
25/14, 31/14, 8/15, 14/15 и 21/16) мења се назив
Одлуке тако да гласи: ''ОДЛУКА О
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ И ДРУГЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''.
Члан 2.
У свим члановима Одлуке речи: ''Јавно
предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'' Зрењанин'' у одређеном
падежу, замењују се речима: ''Јавно предузеће за
урбанизам Зрењанин'' у одређеном падежу, а
реч: ''Дирекција'' у одређеном падежу, замењује
се речима: ''ЈП за урбанизам'' у одређеном
падежу.
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Члан 3.
У члану 8. став. 1. мења се и гласи:
''Наменски киосци су типски монтажни
објекти који се могу постављати на површинама
јавне намене ради обезбеђења јавних паркинг
простора, наплате паркирања, контроле јавних
објеката и површина и за друге потребе.''
У истом члану, у ставу 2. број: ''5''
замењује се бројем : ''14''
Члан 4.
Члан 9а мења се и гласи:
''Члан 9а
''Комерцијални киосци се не могу
постављати на парцелама остале намене, осим на
парцелама јавне намене које не могу бити
предмет отуђења.''
Члан 5.
У члану 10. после става 1. додаје се став
2. који гласи:
''Површина
јавне
намене
ради
постављања комерцијалних киосака даје се у
закуп правном лицу или предузетнику (у даљем
тексту: закупац).''
Члан 6.
У члану 17. став 2. мења се и гласи:
''Захтев за издавање одобрења за
постављање објекта може поднети закупац
површине јавне намене који је добио земљиште
у закуп на одређено време.''
Члан 7.
Члан 18а мења се и гласи:
''Члан 18а
''Минимална удаљеност летње баште од
ивице коловоза мора бити најмање 1,50 m, од
јавне површине одређене за паркирање возила и
бициклистичке стазе најмање 0,50 m, од
аутобуског стајалишта најмање 3m и од колског
улаза најмање 0,50 m.''
Члан 8.
Члан 24. мења се и гласи:
''Члан 24.
Летња башта се може ограђивати
монтажно-демонтажном оградом висине 0,80m,
израђеном од дрвета или жардињерама које не
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могу бити израђене од бетона, док се у исте могу
садити украсне биљке ниског растиња, под
условом да ограда, односно жардињера не
излази из габарита летње баште, а све према
урбанистичкој сагласности.''
Члан 9.
Члан 24а мења се и гласи:
''Члан 24а
Летње баште се не могу постављати по
парковима, на тротоарима, бициклистичким
стазама и местима на којима ометају кретање
пешака и лица са посебним потребама, као и у
троуглу прегледности раскрснице.''
Члан 10.
Члан 26. мења се и гласи:
''Члан 26.
Oдобрење за постављање летње баште
даје организациона јединица Градске управе
надлежна за послове урбанизма, по претходно
прибављеној урбанистичкој сагласности од ''ЈП
за урбанизам''.
Захтев за добијање урбанистичке
сагласности из става 1. овог члана може поднети
само власник или закупац регистрованог
угоститељског
објекта-пословног
простора
испред којег се поставља летња башта, уз
приложен извод из Агенције за привредне
регистре, уговор о власништву на пословном
простору, у оригиналу или овереној фотокопији,
а власници киосака уз захтев за добијање
одобрења за постављање летње баште испред
свог киоска подносе решење надлежне
организационе јединице Градске управе о
одобравању постављања киоска.
Уз захтев за добијање одобрења за
постављање летње баште прилаже се претходно
прибављена урбанистчка сагласност од ЈП за
урбанизам, а иста се не може преносити на друга
лица.
Уз захтев за добијање одобрења за
постављање летње баште подносилац обавезно
подноси потврду надлежне организационе
јединице Градске управе да је измирио све своје
обавезе у претходном периоду по основу
плаћања локалних комуналних такси према
евиденцији надлежне организационе јединице
Градске управе.
Организациона јединица надлежна за
издавање одобрења из става 1. овог члана својим
решењем одбиће захтев подносиоца за
постављање летње баште уколико не поднесе
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потврду из става 4. овог члана о измирењу
обавезе плаћања локалне комуналне таксе за
претходни период.
Одобрење за постављање летње баште не
може се издати на период краћи од 30 дана.
Изузетно у периоду од 1. новембра до 30.
априла одобрење за постављање летње баште
може се издати на период краћи од 30 дана, уз
услов да подносилац захтева за постављање
летње баште поседује урбанистичку сагласност.
Организациона јединица надлежна за
одобрења из става 1. овог члана ставиће ван
снаге издато одобрење у случају да корисник
јавне површине не плати локалну комуналну
таксу за постављену летњу башту у износу
једног месечног задужења, а на основу података
Одељења за финансије, Одсека за локалну
пореску администрацију.
Изузетно,
захтеви
за
издавање
урбанистичке сагласности за постављање
летњих башти у ул. Краља Александра I
Карађорђевића и у делу Јеврејске улице подносе
се ''ЈП за урбанизам'' у периоду од 15. јануара до
15. фебруара у текућој години.
Захтеви за издавање урбанистичке
сагласности за постављање летњих башти за
преостале слободне локалитете могу се
подносити до краја текуће године.''
Члан 11.
Члан 31. мења се и гласи:
''Члан 31.
Одобрење за постављање зимске баште
даје организациона јединица Градске управе
надлежна за послове урбанизма, по претходно
прибављеној урбанистичкој сагласности од ''ЈП
за урбанизам''.
Захтев за добијање урбанистичке
сагласности из става 1. овог члана може поднети
само власник или закупац регистрованог
угоститељског
објекта-пословног
простора
испред којег се поставља зимска башта, уз
приложен извод из Агенције за привредне
регистре, уговор о закупу објекта-пословног
простора у коме се обавља угоститељска
делатност и доказ о власништву на пословном
простору, у оригиналу или овереној фотокопији.
Уз захтев за добијање одобрења за
постављање зимске баште прилаже се претходно
прибављена урбанистичка сагласност од ''ЈП за
урбанизам'', која се не може преносити на друга
лица..
Уз захтев за добијање одобрења за
постављање зимске баште подносилац обавезно
подноси потврду надлежне организационе

Страна 50

јединице Градске управе да је измирио све своје
обавезе у претходном периоду по основу
плаћања локалних комуналних такси према
евиденцији надлежне организационе јединице
Градске управе.
Организациона јединица надлежна за
издавање одобрења из става 1. овог члана својим
решењем одбиће захтев подносиоца за
постављање зимске баште уколико не поднесе
потврду из става 4. овог члана о измирењу
обавезе плаћања локалне комуналне таксе за
претходни период.
Одобрење за постављање зимске баште не
може се издати на период краћи од 120 дана.
Организациона јединица надлежна за
издавање одобрења из става 1. овог члана
ставиће ван снаге издато одобрење у случају да
корисник јавне површине не плати локалну
комуналну таксу за постављену зимску башту у
износу једног месечног задужења, а на основу
података Одељења за финансије, Одсек за
локалну пореску администрацију.''
Члан 12.
Члан 34а мења се и гласи:
''Члан 34а
''ЈП за урбанизам'' као издавалац
урбанистичке сагласности и организациона
јединица Градске управе надлежна за издавање
одобрења не могу издати сагласност односно
одобрење за постављање летње и зимске баште
лицу коме је у претходној години надлежно
одељење Градске управе донело решење о
кршењу одредаба ове Одлуке и других општих
аката града Зрењанина у вези са коришћењем
летње баште.
Обавезују се надлежне организационе
јединице Градске управе из става 1. овог члана
да по службеној дужности ''ЈП за урбанизам'' и
организационој јединици надлежној за издавање
одобрења доставе решења о кршењу одредаба
Одлуке и општих аката у смислу става 1. овог
члана, у року од 15 дана од дана окончања
поступка, а како би се онемогућило издавање
истих.''
Члан 13.
Члан 37. мења се и гласи:
''Члан 37.
Изложбени пулт је монтажна конструкција
која се поставља уз пословни објекат са наменом
излагања робе која се у пословном објекту
продаје.
Изложбени пулт се може поставити на
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удаљености максимално 3 m од пословног
простора, а растојање од ивице коловоза мора
бити минимално 1,50 m и може да заузима
максимално 2 m2 површине јавне намене.
Изложбени пулт се може поставити на
слободним просторима тако да не омета пешачке
и колске комуникације.
Изложбени пулт може се постављати и
поред киосака.
Услови којима се прописује изглед и
техничке карактеристике изложбених пултова
дефинише се урбанистичком сагласношћу коју
издаје ''ЈП за урбанизам'', а важи годину дана''.
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производе, ''хот- дог''и сл., могу се постављати
на површинама јавне намене, под условом да не
заузимају више од 2 m2 површине јавне намене.
Уређај за кокице може се поставити на
слободним просторима тако да не омета пешачке
и колске комуникације, а растојање од ивице
коловоза мора бити минимално 1,50 m и може
заузети максимално 2 m2 површине јавне
намене.
Постављање уређаја из става 1. овог члана
врши се у складу са урбанистичком сагласношћу
коју издаје ''ЈП за урбанизам''.''
Члан 18.

Члан 14.
Наслов изнад члана 42. мења се и гласи:
''Пултови за излагање и продају
украсних предмета, рекламирања производа
и услуга и сл. поводом државних празника,
манифестација, фестивала и промоција''
Члан 15.
У члану 42. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
''Пултови за излагање и продају украсних
предмета, рекламирања производа и услуга и сл.
поводом државних празника, манифестација,
фестивала и промоција могу се постављати на
површини јавне намене тј. на слободним
просторима који у периоду привременог
коришћења површине јавне намене неће
угрозити комуникације.
Период на који се постављају пултови за
излагање и продају украсних предмета поводом
празника, манифестација, фестивала и промоција
је максимално 30 дана.''

У члану 50. став 2. мења се и гласи:
''Уз захтев који се подноси организационој
јединици Градске управе из става 1. овог члана
за добијање одобрења за постављање уређаја за
кокице и друге печењарске производе прилажу
се претходно прибављене:
- урбанистичка сагласност
''ЈП за
урбанизам'' која се не може преносити на друга
лица и
- решење о прикључењу електричне
енергије добијено од надлежног предузећа
уколико је то урбанистичком сагласношћу
наведено.''
Члан 19.
У члану 51. став 2. мења се и гласи:
''Расхладни уређаји за пиће могу се
постављати на удаљености највише од 1 m oд
пословног простора а растојање од ивице
коловоза мора бити минимално 1,50 m.''
Члан 20.
После члана 58 додаје се члан 58а који

Члан 16.
гласи:
Члан 48. мења се и гласи:
''Члан 48.
Постојеће
слободностојеће
витрине
постављене од стране града и које се налазе на
тргу Слободе и у улици Краља Александра I
Карађорђевића саставни су део мобилијара
улице и припадају граду Зрењанину и исте се
дају у закуп под условима и на начин прописан
Одлуком Скупштине града Зрењанина.''
Члан 17.
Члан 49. мења се и гласи:
''Члан 49.
Уређаји за кокице и друге печењарске

''Члан 58а
На површинама осталих намена могу се
поставити јарболи, билборд, city light, тотем,
тотем 1, рекламна табла, city scape, рекламни
пано на фасади и рекламни медији.
Постављање
рекламних
паноа
на
површинама осталих намена подразумева се у
пословним комплексима и радним зонама и
служе за сопствено рекламирање, а услови за
постављање утврђени су овом Одлуком и
Елаборатом.''
Члан 21.
У члану 63. став 5. мења се и гласи:
''Само рекламне табле на стубовима јавне
расвете могу бити осветљене.''
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Члан 22.
Члан 80. мења се и гласи:
''Члан 80.
Стубове, кугле и друге врсте запрека на
површинама јавне намене могу се постављати уз
претходно прибављену урбанистичку сагласност
''ЈП за урбанизам''.''
Члан 23.
Члан 82. мења се и гласи:
''Члан 82.
Дечија игралишта, скејт паркови, справе
за вежбање и рекреацију, трим стазе, голови за
фудбал, кошеви и стубови за одбојку могу се
постављати
уз
претходно
прибављену
урбанистичку сагласност ''ЈП за урбанизам''.
Минимална
удаљеност
дечијег
игралишта од ивице коловоза мора бити најмање
2,00 m, од јавне површине одређене за
паркирање возила и бициклистичке стазе
најмање 1,50m, oд аутобуског стајалишта
најмање 3,00 m, од колског улаза најмање 0,50
m, а исто је обавезно оградити од колске
комуникације заштитном оградом висине до 0,80
m.
Дечија игралишта, скејт паркови, справе
за вежбање и рекреацију, трим стазе, голови за
фудбал, кошеви и стубови за одбојку из става 1.
овог члана постављају се на постојећу, тартан
или бетонску подлогу, у зависности од намене
површине и морају бити у складу са важећим
стандардима.''
Члан 24.
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У
зонама
пешачких
комуникација
постављање носача за бицикле не сме угрозити
исте, а испред пословних објеката у осталим
деловима града носач мора бити постављен на
удаљености од најмање 1 m од колске
комуникације, а растојање од ивице коловоза
мора бити минимално 1,50 m тако да не угрози
пешачке и друге комуникације.
Носаче за бицикле може постављати правно
лице на делу површине јавне намене испред
пословног објекта.
Захтев
за
добијање
урбанистичке
сагласности може поднети само власник или
закупац регистрованог угоститељског објектапословног простора испред којег се поставља
носач за бицикле, уз приложени извод из
Агенције за привредне регистре, уговор о закупу
објекта -пословног простора и доказ о
власништву на пословном простору, у оригиналу
или овереној фотокопији.
Урбанистичка сагласност се издаје на
период до пет година уз могућност продужења
рока на наредни период од пет година, или на
краћи период до истека рока закупа пословног
простора, односно уколико се изводе радови на
инфраструктури или се земљиште приводи
намени пре рока од пет година.
''ЈП за урбанизам'' урбанистичком
сагласношћу дефинише услове у погледу боје,
димензије и облика носача за бицикле.
Одобрење за постављање носача за
бицикле даје организациона јединица Градске
управе надлежна за послове урбанизма у складу
са одредбама овог члана.''
Члан 26.
Члан 105. мења се и гласи:

Члан 83. мења се и гласи:
''Члан 83.
Одобрење за постављање дечијих
игралишта, скејт паркова, справа за вежбање и
рекреацију, трим стазе, голова за фудбал, кошева
и стубова за одбојку даје организациона
јединица Градске управе надлежна за послове
урбанизма у складу са чланом 82. став 1. ове
Одлуке.''
Члан 25.
Члан 87а мења се и гласи:
''Члан 87а
Носачи за бицикле могу се постављати на
површини јавне намене у зонама пешачких
комуникација и испред пословних објеката у
осталим деловима града.

''Члан 105.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. не уклони привремени објекат по
истеку рока важења одобрења, или када се пре
истека важења одобрења, земљиште приводи
намени предвиђеној урбанистчким планом, или
се измени намена површине јавне намене.
2. ако постави привремени објекат
противно условима утврђеним овом Одлуком,
3. ако не поштује услове утврђене
одобрењем за постављање објеката или уређаја,
односно услове под којима је издато одобрење за
заузимање површине јавне намене.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се за прекршај из става
1. овог члана предузетник.
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Новчаном казном у фиксном износу од
8.000,00 динара казниће се за пркршај из става 1.
овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај из става
1. овог члана физичко лице.''

предвиђено Елаборатом о техничким и другим
условима за постављање комерцијалних киосака
на површини јавне намене, може се дати у закуп
земљиште путем непосредне погодбе под
условом да је власник киоска измирио све
обавезе у вези закупа предметног земљишта.''

Члан 27.

Члан 28.

Члан 107. мења се и гласи:
''Члан 107.
Власницима мањих монтажних објеката
који имају решење о одобравању постављања
истих на период дужи од периода утврђеног
овом Одлуком по истеку тог рока може се
продужити закуп површине јавне намене на
наредни период у сладу са одредбама ове
Одлуке.
Власнику односно држаоцу киоска и
другог мањег монтажног објекта, који не
поседује уредну документацију за заузимање
јавне површине, може се дати површина јавне
намене у закуп непосредном погодбом у складу
са одредбама ове Одлуке, у случају да је власник
односно држалац правно лице или предузетник,
уз услов да достави потврду локалне пореске
администрацује да не постоје дуговања везана за
локалитет на којем је киоск постављен и уз
изјаву да се обавезује да ће платити закуп и
локалну комуналну таксу за заузеће површине
јавне намене за период од највише три последње
године.
Власницима киосака који су постављени
на земљишту јавне намене, а право закупа
земљишта имају на основу уговора са бившим
корисницима земљишта, може се дати у закуп
земљиште путем непосредне погодбе под
условом да је Елаборатом о техничким и другим
условима за постављање комерцијалних киосака
на површини јавне намене предвиђено
задржавање киоска на предметном земљишту,
као и под условом да је власник киоска измирио
све обавезе према дотадашњем кориснику
земљишта са којим има закључен уговор о
закупу земљишта.
Власницима киосака који су постављени
на земљишту јавне намене, а право закупа су
имали на основу уговора са СИЗ комуналне
делатности, Фондом грађевинског земљишта,
организационом јединицом Градске управе
надлежне за послове урбанизма, Извршног
одбора Скупштине општине Зрењанин или
другог надлежног органа, којима је право закупа
престало због укидања локалитета по основу
планских аката или Елабората који више нису на
снази, а у овом моменту њихово постављање је

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-17/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу чл. 4. и 5. Закона о јавном
окупљању (''Службени гласник РС'', број 6/16),
члана 123. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (''Службени гласник РС'', бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15-др.
закон и 9/16-одлука УС) и чл. 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, на седници одржаној дана
14.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА
ЗА ЈАВНИ СКУП ГРАЂАНА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању простора за
јавни скуп грађана (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 10/03), у називу и тексту
Одлуке, речи: ''јавни скуп'' у одговарајућем
падежу, замењују се речима: ''јавно окупљање'' у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У тексту Одлуке речи: ''општина
Зрењанин'' у одговарајућем падежу, замењују се
речима: ''град Зрењанин'' у одговарајућем
падежу.

14. фебруар 2017. год.
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Члан 3.
У члану 2. у ставу 3. друга алинеја, речи:
''Тргу Републике'' замењују се речима: ''Тргу Др
Зорана Ђинђића''.
У истом члану, у ставу 4. реч:
''Магистрала'' у одговарајућем падежу замењује
се речима: ''Булевар Милутина Миланковића'' у
одговарајућем падежу, испред речи: ''Соње''
додаје се реч: ''Обала'', а речи: ''Ј. Веселинова
Жарка'' замењују се речима: ''Краља Петра
Првог''.
У истом члану, после става 5. додају се ст
6. и 7. који гласе:
''Спортска или друга приредба на путу
може се одржати када територијално надлежна
организациона
јединица
Министарства
унутрашњих послова изда дозволу за њено
одржавање.
Уколико је приликом одржавања
спортских или других приредби на путу
потребно обуставити саобраћај или извршити
друге измене у режиму саобраћаја, дозвола се
издаје уз претходну сагласност министарства,
односно органа Града надлежног за послове
саобраћаја.''
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењнанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-18/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу чл. 6. и 24. Закона о јавном
окупљању (''Службени гласник РС'', број 6/16) и
чл. 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, на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА
КОЈЕМ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО
ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се простор на
територији града Зрењанина на којем није
дозвољено јавно окупљање у складу са законом.
Члан 2.
Под јавним окупљањем сматра се
окупљање више од 20 лица ради изражавања,
остваривања
и
промовисања
државних,
политичких, социјалних и националних уверења
и циљева и других слобода и права, као и други
облици окупљања којима је сврха остваривање
верских, културних, хуманитарних, спортских,
забавних и других интереса, у складу са законом
и овом одлуком.
Члан 3.
Јавно окупљање није дозвољено на месту
на којем, због карактеристика самог места или
његове посебне намене, прети опасност од
наступања угрожавања безбедности људи и
имовине, јавног здравља, морала, права других
или безбедности Републике Србије, као и на
местима на којима се одржавањем окупљања
крше људска и мањинска права и слободе
других, угрожава морал или на местима која су
затворена за јавност.
Члан 4.
Јавно окупљање на територији града
Зрењанина, није дозвољено на простору око:
- објеката здравствених установа,
- предшколских установа, основних и
средњих школа,
- објеката Министарства одбране и
унутрашњих послова,
- објеката водоснабдевања, као и у зони
заштите изворишта водоснабдевања.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-19/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. тачка 49. и члана 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 на седници одржаној дана
14.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН
СНАГЕ
ОДЛУКЕ О ОБЈЕДИЊЕНОЈ НАПЛАТИ
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о стављању ван снаге Одлуке о
обједињеној наплати комуналних и других
услуга (''Службени лист града Зрењанина'', број
34/16), у члану 2. додаје се став 2. који гласи:
''Јавна комунална предузећа и остала
привредна друштва која су била у систему
обједињене наплате коју је вршило ЈКП
''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин,
могу вршити принудну наплату својих
потраживања за услуге које су извршене у
периоду од 1. јануара 2016. године до 31.
децембра 2016. године.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-20/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

14 фебруар 2017. год.
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На основу чл. 524. и 525. Закона о
привредним друштвима (''Службени гласник
РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и
5/2015), чл. 20. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016-др.
закон), чл. 30. и 107. став 1. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
бр. 26/2013 - пречишћен текст, 37/2013, 11/2014,
20/2014 и 28/2014), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 14.02.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋЕМ "РАДИО ЗРЕЊАНИН"
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о покретању поступка
ликвидације над Јавним предузећем ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 29/16), члан 3. мења се и гласи:
''Члан 3.
За ликвидационог управника предузећа
именује се Жељко Бабић, дипл. правник ЈМБГ
0209981850021.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-21/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
28
На основу члана 30. тачка 29в и члана 107.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а у вези са
чланом 27. став 10. Закона о јавној својини
(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. Закон и 108/16), чланом 3. став 1.
тачка 1. и став 3. Уредбе о условима прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини

14. фебруар 2017. год.
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и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр.
24/12, 48/15 и 99/15), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.
године, донела је

Зрењанина да по предлогу Комисије из тачке 4.
ове одлуке, закључи одговарајуће уговоре у вези
са прибављањем Непокретности.
Овлашћење из става 1. ове тачке,
Градоначелник може пренети на друго лице.

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ

6. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

1. Овом одлуком град Зрењанин (у даљем
тексту: Град), покреће поступак прибављања
непокретности у својину Града.
Прибављањем непокретности Град би
стекао земљиште у грађевинском подручју на
атрактивној локацији од непосредног значаја за
туризам а у циљу побољшања услова живота
грађана и стицања финансијске користи за Град.
2. Предмет прибављања је земљиште
уписано у лист непокретности број 20358 К.О.
Зрењанин I и то парцеле број: 18477/4, 18876/2,
18876/3, 18879/2, 18879/6, 18880/2, 18880/3,
18880/5, 18880/10, 18881/1, 18881/3, 18881/4,
18882/1, 18882/2, 18883, 18884, 18885/1, 18885/2,
18885/3, 18888/1, 18888/2, 18889, 18890, 18891,
18892/1, 18892/2, 18892/3, 18892/4, 18893/1,
18893/2, 18893/3, 18893/4, 18894, 18895, 18896/1,
18896/2, 18897/1, 18897/2, 18898/1, 18898/2,
18899/1, 18899/2, 18900/1, 18900/2, 18901 и
18902/3 које су по врсти ''земљиште у
грађевинском подручју'' (у даљем тексту:
Непокретности), што у укупној површини
износи 16 хектара, 57 ари и 44 метара
квадратних.
3. Пореска управа-Филијала Зрењанин
утврдила је тржишну вредност Непокретности
актом број 242-464-08-00097/2016-I2A02 од 2.
децембра 2016. године.
Прибављање непокретности врши се путем
непосредне погодбе с тим да уговорена вредност
Непокретности не може бити виша од
50.000.000,00 динара (педесетмилионадинара).
4. Поступак непосредне погодбе, узимајући
у обзир наведено у тачки 3. ове одлуке, у складу
са законом и подзаконским актима, спроводи
Комисија у следећем саставу:
- Давид Димкић, помоћник Градоначелника
града Зрењанина;
- Иван Девић, директор ЈКП '' Водовод и
канализација'' Зрењанин и
- Милош Королија, заменик начелника
Градске управе града Зрењанина.
5.

Овлашћује

се

Градоначелник

града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-22/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 38.став 2. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Србије” број 15/16), члана 30.став 1.
тачка 9. Статута града Зрењанина (“Службени
лист града Зрењанина”, бр, 26/13- пречишћен
текст, 37/13,11/14,20/14 и 28/14), и члана 25.
Статута Јавног предузећа “Градска стамбена
агенција” Зрењанин, (“Службени лист града
Зрењанина” број 29/16)
Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 14.02.2017.
године, донела је
О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа “Градска
стамбена агенција” Зрењанин
Члан 1.
За избор директора Јавног предузећа
“Градска стамбена агенција” Зрењанин (у даљем
тексту: Предузеће), чији је оснивач град
Зрењанин, спровeшће се јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни
део ове одлуке, објављује се у “Службеном
гласнику Републике Србије”, “Службеном листу
града Зрењанина”, дневним новинама “Данас” и
на интернет страници града Зрењанина
www.zrenjanin.rs, у року од 8 дана од дана
доношења ове одлуке.
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Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора
Предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа именована
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина број 24/16) (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
Члан 5.
Пријаве
на
јавни
конкурс
са
документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се Комисији, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко
писарнице Градске управе града Зрењанина, у
затвореној коверти на адресу;
Скупштина града Зрењанина, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа, са назнаком: Пријава на
конкурс , Трг Слободе 10, 23000 Зрењанин.
Неблаговремене,
непотпуне
и
неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним
закључком комисије, против којег није
допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
- познавање система локалне самоуправе;
- познавање система функционисања
јавнокомуналних предузећа у складу са Законом
о јавним предузећима, као и обављања
делатности од општег интереса у складу са
законом и одлукама донетим од стране органа
града, функционисања партнерства јавног и
приватног сектора;
опште
културе,
елоквентности,
познавања делатности и рада и функционисања
јавног предузећа за које се лице кандидује;
- достављених предлога програма рада
кандидата за мандатни период.
Предлог програма из алинеје 4. овог члана
обавезно треба да садржи:
- пројекцију програма пословања са
елементима садржаним у Закону о јавним
предузећима, израђен на основу параметара из
Извештаја
о
пословању
Предузећа
за
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2016.годину и Програма пословања Предузећа за
2017.годину;
- предлог мера за унапређење и повећање
ефикасности и функционисања Предузећа, са
планом за период од 4 године.
Члан 7.
Комисија ће по истеку рока за
подношење пријава на јавни конкурс, а пре
спровођења поступка провере кандидата, на
припремној седници извршити увид у поднете
пријаве и утврдити да ли су поднете пријаве
потпуне, благовремене и разумљиве.
Провера из члана 6. Ове одлуке, вршиће
у складу са одредбама Уредбе о мерилима за
именовање директора, коју је донела Влада
Републике Србије (“Службени гласник РС бр.
65/16), путем:
- усмене провере и
- оцене достављених предлога рада
кандидата.
О датуму, времену и месту обављања
провере, Комисија ће писаним путем обавестити
све кандидате чије су пријаве исправне, најмање
осам дана пре отпочињања изборног поступка.
Оцену предлога програма комисија
спроводи, на посебној седници уз консултације
са стручним службама органа града
у
зависности од области, уколико је то неопходно,
ради додатних стручних појашњења.
Члан 8.
Комисија, након спроведене провере и
оцењивања, на основу укупног броја бодова који
је освојио сваки кандидат, саставља ранг ранг
листу са највише три кандидата која су са
најбољим резултатом испунила мерила за избор
директора јавног предузећа
У случају да два или више кандидата
имају једнак број бодова, тако да није могуће
одредити ранг листу за избор са три најбоље
рангирана кандидата Комисија ће одредити
додатну усмену проверу кандидата са истим
бројем бодова.
Члан 9.
Кандидати који се заказаног дана не
одазову позиву на писану или усмену проверу
или додатну усмену проверу, а своје одсуство
Комисији не оправда, усмено или у писаној
форми, сматраће се да је одустао од пријаве,
односно кандидатуре, што ће Комисија
констатовати у Записнику о изборном поступку.
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Члан 10.
Комисија ранг листу кандидата из члана
8. став 1. ове Одлуке , заједно са Записником о
спроведеном изборном поступку доставља,
Скупштини града Зрењанина - Комисији за
персонална питања, ради припреме предлога
акта о именовању директора Предузећа.
Комисија за персонална питања, предлог
акта о именовању директора са ранг листом за
избор
доставља Скупштини града на
одлучивање.
Члан 11.
Скупштина града након разматрања
предлога доноси решење о именовању
предложеног кандидата или неког другог
кандидата са ранг листе.
Уколико има више предлога за
именовање, Скупштина ће се о њима
изјашњавати у поступку јавног гласања,
прозивком одборника, у складу са Пословником
Скупштине града Зрењанина.
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Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
30
На основу члана 38.став 2. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Србије” број 15/16), члана 30.став 1.
тачка 9. Статута града Зрењанина (“Службени
лист града Зрењанина”, бр, 26/13- пречишћен
текст, 37/13,11/14,20/14 и 28/14), и члана 44.
Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа
и зеленило” Зрењанин, (“Службени лист града
Зрењанина” број 29/16)
Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 14.02.2017.
године, донела је
О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин
Члан 1.

Члан 12.
Решење
о
именовању
директора
Предузећа, са образложењем, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије” и
“Службеном листу града Зрењанина”.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на функцију у року од осам дана од дана
објављивања
решења
о
именовању
у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Кандидат који је учествовао у изборном
поступку има право да поднесе захтев за за увид
у конкурсну документацију у року од 2 дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина”.
Комисија је дужна да у року од два дана
од пријема захтева, кандидату омогући увид у
конкурсну документацију, у присуству члана
Комисије,
Члан 13.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конурса је председник
Комисије.
Члан 14.
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Број: 06-19-26/17-I

За избор директора Јавног комуналног
предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (у
даљем тексту: Предузеће), чији је оснивач град
Зрењанин, спровeшће се јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни
део ове одлуке, објављује се у “Службеном
гласнику Републике Србије”, “Службеном листу
града Зрењанина”, дневним новинама “Данас” и
на интернет страници града Зрењанина
www.zrenjanin.rs, у року од 8 дана од дана
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора
Предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа именована
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина број 24/16) (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
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Члан 5.
Пријаве
на
јавни
конкурс
са
документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се Комисији, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко
писарнице Градске управе града Зрењанина, у
затвореној коверти на адресу;
Скупштина града Зрењанина, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа, са назнаком: Пријава на
конкурс , Трг Слободе 10, 23000 Зрењанин.
Неблаговремене,
непотпуне
и
неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним
закључком комисије, против којег није
допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
познавање
система
локалне
самоуправе;
- познавање система функционисања
јавнокомуналних предузећа у складу са Законом
о јавним предузећима, као и обављања
делатности од општег интереса у складу са
законом и одлукама донетим од стране органа
града, функционисања партнерства јавног и
приватног сектора;
опште
културе,
елоквентности,
познавања делатности и рада и функционисања
јавног предузећа за које се лице кандидује;
- достављених предлога програма рада
кандидата за мандатни период.
Предлог програма из алинеје 4. овог члана
обавезно треба да садржи:
- пројекцију програма пословања са
елементима садржаним у Закону о јавним
предузећима, израђен на основу параметара из
Извештаја
о
пословању
Предузећа
за
2016.годину и Програма пословања Предузећа за
2017.годину;
- предлог мера за унапређење и повећање
ефикасности и функционисања Предузећа, са
планом за период од 4 године.
Члан 7.
Комисија ће по истеку рока за
подношење пријава на јавни конкурс, а пре
спровођења поступка провере кандидата, на
припремној седници извршити увид у поднете
пријаве и утврдити да ли су поднете пријаве
потпуне, благовремене и разумљиве.
Провера из члана 6. ове одлуке, вршиће у
складу са одредбама Уредбе о мерилима за
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именовање директора, коју је донела Влада
Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.
65/16), путем:
- усмене провере и
- оцене достављених предлога рада
кандидата.
О датуму, времену и месту обављања
провере, Комисија ће писаним путем обавестити
све кандидате чије су пријаве исправне, најмање
осам дана пре отпочињања изборног поступка.
Оцену предлога програма Комисија
спроводи, на посебној седници уз консултације
са стручним службама органа града
у
зависности од области, уколико је то неопходно,
ради додатних стручних појашњења.
Члан 8.
Комисија, након спроведене провере и
оцењивања, на основу укупног броја бодова који
је освојио сваки кандидат, саставља ранг ранг
листу са највише три кандидата која су са
најбољим резултатом испунила мерила за избор
директора јавног предузећа
У случају да два или више кандидата
имају једнак број бодова, тако да није могуће
одредити ранг листу за избор са три најбоље
рангирана кандидата Комисија ће одредити
додатну усмену проверу кандидата са истим
бројем бодова.
Члан 9.
Кандидати који се заказаног дана не
одазову позиву на писану или усмену проверу
или додатну усмену проверу, а своје одсуство
Комисији не оправда, усмено или у писаној
форми, сматраће се да је одустао од пријаве,
односно кандидатуре, што ће Комисија
констатовати у Записнику о изборном поступку.
Члан 10.
Комисија ранг листу кандидата из члана
8. став 1. ове Одлуке , заједно са Записником о
спроведеном изборном поступку доставља,
Скупштини града Зрењанина - Комисији за
персонална питања, ради припреме предлога
акта о именовању директора Предузећа.
Комисија за персонална питања, предлог
акта о именовању директора са ранг листом за
избор
доставља
Скупштини
града
на
одлучивање.
Члан 11.
Скупштина града након
предлога доноси решење о

разматрања
именовању
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предложеног кандидата или неког другог
кандидата са ранг листе.
Уколико има више предлога за
именовање, Скупштина ће се о њима
изјашњавати у поступку јавног гласања,
прозивком одборника, у складу са Пословником
Скупштине града Зрењанина.
Члан 12.
Решење
о
именовању
директора
Предузећа, са образложењем, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије” и
“Службеном листу града Зрењанина”.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на функцију у року од осам дана од дана
објављивања
решења
о
именовању
у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Кандидат који је учествовао у изборном
поступку има право да поднесе захтев за за увид
у конкурсну документацију у року од 2 дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина”.
Комисија је дужна да у року од два дана
од пријема захтева, кандидату омогући увид у
конкурсну документацију, у присуству члана
Комисије,
Члан 13.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конурса је председник
Комисије.
Члан 14.
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-27/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
31
На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана
30. тачка 32. и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин'' бр.
26/13-пречишћен текст, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Програмом
отуђења
грађевинског
земљишта у јавној својини града Зрењанина за
2017. годину (у даљем тексту: Програм),
обухваћене су парцеле које су предвиђене за
отуђење у току 2017. године и утврђује се рок за
покретање и спровођење поступка отуђења
грађевинског земљишта.
Програм се заснива на решењима и
условима садржаним у законској регулативи и
одлукама града Зрењанина којима се регулишу
односи у области земљишне политике и грађења.
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Члан 2.
I. За отуђење грађевинског земљишта у 2017. годину, предвиђене су следеће парцеле:
Р.бр.

Парцела
кат.бр.

КО

број ЛН

Улицалокација

Површина
за отуђење
(ha a m²)

1

15365/85

Зрењанин I

22932

Огњеслава
Костовића
- Југоисток
I

2
3

15365/116
15365/117

Зрењанин I
Зрењанин I

22932
22932

''
''

3 64 27
1 90 29

4

13187/27

Зрењанин I

22529

" БагљашАеродром"

3 29 01

5

13278/1

Зрењанин I

22545

"Плинара"

1 82 66

Плански
основ
ПДР радне
зоне
''Југоисток
1'' ("Сл.лист
града
Зрењанина"
бр.01/06)
Радна зона
''
''
ПГР
Багљаш
("Сл.лист
града
Зрењанина"
бр .25/14 и
33/15)

Планирана намена

Опремљеност
комуналном
инфраструктуром

приступни пут,
мрежа фекалне
канализације,
мрежа атмосферске
канализације,
водоводна мрежа,
''
''

''
''

''

приступни пут,
мрежа фекалне
канализације,
водоводна мрежа

2 25 10

''

Радна зона

Пословни комплекс

приступни пут,
мрежа фекалне
канализације,
водоводна мрежа и
јавна расвета
приступни пут,
мрежа фекалне
канализације,
водоводна мрежа,
тротоар и јавна
расвета
није комунално
опремљена
''
''
''
''
''

6

7246/4

Зрењанин I

7553

Уроша
Предића

36 21

ПГР
Југоисток
("Сл.лист
града
Зрењанина"
бр. 32/14)

7

7246/21

Зрењанин I

7553

''

4 24

''

8
9
10
11
12
13
7246
/29
14

7246/22
7246/23
7246/24
7246/25
7246/28

Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I

7553
7553
7553
7553
7553

''
''
''
''
''

4 24
4 24
4 24
4 24
3 93

''
''
''
''
''

Породично
становање
''
''
''
''
''

Зрењанин
I

7553

''

3 90

''

''

''

7246/30

Зрењанин I

7553

''

3 88

''

''

15

7226/20

Зрењанин I

22813

Локалитет
Барањска
II

4 38

Породично
становање

мрежа фекалне
канализације,
водоводна мрежа

16
17

7226/21
7226/22

Зрењанин I
Зрењанин I

22813
22813

''
''

''
''

18

7226/31

Зрењанин I

22813

19
20
21
7226
/34
22
23
24
25
26
27

7226/32
7226/33

Зрењанин I
Зрењанин I

Зрењанин
I
7226/35
7226/36
7226/39
7226/40
7226/41
7226/42

4 38
4 35
4 26

''

''

''

22813
22813

''
''
Локалитет
Барањска
II
''
''

''
ПГР Доља
("Сл.лист
града
Зрењанина"
бр. 15/15)
''
''

4 21
4 22

''
''

''
''

''
''

22813

''

4 21

''

''

''

Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I
Зрењанин I

22813
22813
22813
22813
22813
22813

''
''
''
''
''
''

4 24
4 26
4 19
4 25
4 25
4 16

''
''
''
''
''
''

''
''
''
''
''
''

''
''
''
''
''
''

Поступак отуђења горе наведених парцела спровешће се у току 2017. године.
Отуђење истих спровешће се у складу законом, подзаконским актима и одлукама Скупштине
града Зрењанина.
Текстом јавног огласа ближе ће се дефинисати начин отуђења као и сви параметри за
изградњу објеката на наведеним парцелама, у складу са важећим планским документом.
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II. У поступку припреме за отуђење су и парцеле које ће настати након спровођења поступака
парцелације и препарцелације:
Р.бр.

Парцела
кат.бр.

1

15365/86 део

2

750/1 - део

Површина
за отуђење
(ha a m²)

Плански основ

Планирана
намена

22932

Огњеслава
Костовића Југоисток I

1 19 19

ПДР радне зоне
''Југоисток 1''
("Сл.лист града
Зрењанина"
бр.01/06)

Радна зона

2787

"Северозапад
-Елемир 1"

24 79 73

ПГР Багљаш
("Сл.лист града
Зрењанина" бр
.25/14 и 33/15)

Радна зона

број ЛН

Улицалокација

Зрењанин I

Зрењанин III

КО

Планирано је да се поступак отуђења
горе наведених парцела спроведе у току 2017.
године, сукцесивно, по формирању нових
парцела.
Отуђење истих спровешће се у складу
законом, подзаконским актима и одлукама
Скупштине града Зрењанина.
Текстом јавног огласа ближе ће се
дефинисати начин отуђења као и сви параметри
за изградњу објеката на наведеним парцелама у
складу са важећим планским документом.
Члан 3.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се може отуђити непосредном погодбом у
случајевима и у поступку који је уређен законом,
подзаконским актима, односно одлуком града
Зрењанина којом се регулише материја
грађевинског земљишта а у складу са важећим
Законом о планирању и изградњи.
Парцеле које представљају предмет
отуђења непосредном погодбом, немогуће је
унапред предвидети Програмом, а динамика
спровођења поступка отуђења зависи од сваког
појединачног случаја.
Отуђење других парцела, грађевинског
земљишта у јавној својини града Зрењанина које
нису обухваћене овим Програмом, могуће је
спровести уколико су испуњени сви услови
предвиђени законом и важећом планском
документацијом, уколико је њихово отуђење од
интереса за град Зрењанин и уколико не утиче на
реализацију овог Програма.
Овај програм објављује се у ''Службеном
листу града Зрењанина'' а примењиваће се од
дана ступања на снагу Одлуке о грађевинском
земљишту града Зрењанина.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Опремљеност
комуналном
инфраструктуром
приступни пут,
мрежа фекалне
канализације,
мрежа атмосферске
канализације,
водоводна мрежа
приступни пут,
мрежа фекалне
канализације,
водоводна мрежа

Број: 06-19-28/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
32
На основу члана 14. став 3. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 30.
тачка 29в) Статута града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина" бр. 26/2013 пречишћен
текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014 и 28/2014),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретностима у јавној својини града
Зрењанина на Јавну установу - Апотека
Зрењанин у Зрењанину
I
Скупштина града Зрењанина преноси
право коришћења на непокретностима у јавној
својини града Зрењанина на ЈУ "Апотека
Зрењанин" Зрењанин, чији је оснивач град
Зрењанин и то:
1. у приземљу пословни простор - пет
просторија јединица локалне самоуправе број
посебног дела 6/6, порвшине 34 м2, који је
уписан као посебан део зграде број 1, изграђене
на катастарској парцели број 843 уписане у
Листу непокретности број 1004 к.о. Книћанин;
2. Зграда пословних услуга - апотека,
број зграде 2, површине 43 м2, изграђене на
катастарској парцели број 152/1 уписане у Лист
непокретности број 1324 К.О. Клек.

Страна 63

Број 5

Службени лист града Зрењанина

14 фебруар 2017. год.

II

II

ЈУ "Апотека Зрењанин" из тачке I ове
одлуке има право да непокретности држи и
користи у складу са природом и наменом истих,
да њима управља, и изузетно, уз претходно
прибављену сагласност Градског већа града
Зрењанина да у закуп, у складу са законом и
уредбом.
III

Месна заједница Клек из тачке I ове
одлуке има право да непокретност држи и
користи у складу са природом и наменом исте,
да њоме управља, и изузетно, уз претходно
прибављену сагласност Градског већа града
Зрењанина да у закуп, у складу са законом и
уредбом.
III

ЈУ "Апотека Зрењанин" из тачке I ове
Одлуке може своје право коришћења на
непокретностима на којој јој је право коришћења
пренето, уписати у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима у складу са
законом.
IV

Месна заједница Клек из тачке I ове
Одлуке може своје право коришћења на
непокретности на којој јој је право коришћења
пренето, уписати у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима у складу са
законом.
IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања објављивања у "Службеном
листу града Зрењанина".

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања објављивања у "Службеном
листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-29/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 18. став 5. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 30.
тачка 29в) Статута града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина" бр. 26/2013 пречишћен
текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014 и 28/2014),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2016. године донела је:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-30/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
34
На основу члана 99. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број
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 и 145/14), члана 30.
тачка 29.б Статута града Зрењанина (''Сл. лист
града Зрењанина'' број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Одлуке о покретању
поступка отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Зрењанина на
локалитету ''Југоисток- I'' број: 06-41-40/13-I од
25.03.2013. године и Одлуке о изменама и
допунама одлуке о покретању поступка отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини града Зрењанина на локалитету
''Југоисток- I'' број: 06-40-6/15-I од 06.03.2015.
године, Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретностима у јавној својини града
Зрењанина на месну заједницу Клек
I
Скупштина града Зрењанина преноси
право коришћења на непокретностима у јавној
својини града Зрењанина на месну заједницу
Клек и то: зграду културе број 1 површине 1102
м2, изграђене на катастарској парцели број 455
уписане у Листу непокретности број 982 к.о.
Клек.
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ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града
Зрењанина, неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини града Зрењанина и то:
- кат. парц. број 15365/84 у површини од 9519
м2 уписане у Листу непокрeтности број: 22932
к.о. Зрењанин I
понуђачу СТОЈИЧИЋ МИКИ, из Зрењанина,
ул. Владимира Цветкова бр. 7, по
купородајној цени од 8,75 Еура по м2, у
динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
II Понуђач из тачке I ове одлуке дужан је да у
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке
закључи уговор са градом Зрењанином о
отуђењу грађевинског земљишта.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
IV Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу
града Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-31/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
35
На основу члана 99. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број
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 и 145/14), члана 30.
тачка 29.б Статута града Зрењанина (''Сл. лист
града Зрењанина'' број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Одлуке о покретању
поступка отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Зрењанина на
локалитету ''Југоисток- I'' број: 06-41-40/13-I од
25.03.2013. године и Одлуке о изменама и
допунама одлуке о покретању поступка отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини града Зрењанина на локалитету
''Југоисток- I'' број: 06-40-6/15-I од 06.03.2015.
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године, Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града
Зрењанина, неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини града Зрењанина и то:
- део кат. парц. број 15365/86 у површини од
5000 м2 уписане у Листу непокрeтности број:
22932 к.о. Зрењанин I
понуђачу ТАПАИ СТЕФАНУ, из Зрењанина,
ул. Браће Фогароши бр. 56, по купородајној
цени од
8,75 Еура по м2, у динарској
противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
II Понуђач из тачке I ове одлуке дужан је да у
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке
закључи уговор са градом Зрењанином о
отуђењу грађевинског земљишта.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
IV Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу
града Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-32/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
36
На основу члана 99. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број
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 и 145/14), члана 30.
тачка 29.б Статута града Зрењанина (''Сл. лист
града Зрењанина'' број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Одлуке о покретању
поступка отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Зрењанина на
локалитету ''Југоисток- I'' бр. 06-41-40/13-I од
25.03.2013. године, бр. 06-40-6/15-I од
06.03.2015. године и бр. 06-163-25/16-I од
23.12.2016. године, Скупштина града Зрењанина,
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на седници одржаној дана 14.02.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града
Зрењанина, неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини града Зрењанина и то:

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града
Зрењанина, непосредном погодбом, ради
исправке граница суседних катастарских
парцела, грађевинско земљиште у јавној својини
града Зрењанина - парцела број 1733/3 у
површини од 2a 13 м²
уписана у Лист
непокрeтности број: 22545 KO Зрењанин I, у
својину:

- кат. парц. број 15365/122 у површини од
2850 м², уписане у Лист непокретности број:
22932 к.о. Зрењанин I
понуђачу MERA doo Zrenjanin, ул. Николе
Пашића бр. 12, ПЦ Мала Варош, Зрењанин,
МБ
08584788,
ПИБ
101161824,
по
купопродајној цени од 8,75 еура по м2 у
динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.

I

Мирчетић Милану из Зрењанина, ул. Милана
Радованчева бр. 9,
по купопродајној цени од 2 168,00 динара по м².
II

II Понуђач из тачке I ове одлуке дужан је да у
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке
закључи уговор са градом Зрењанином о
отуђењу грађевинског земљишта.

Купац из тачке I ове одлуке дужан је да у року
од 30 дана од дана доношења ове одлуке
закључи уговор са градом Зрењанином о
отуђењу грађевинског земљишта.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
III
IV Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу
града Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-33/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
37
На основу члана 99. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број
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 и 145/2014) и члана
30. тачка 29б Статута града Зрењанина (''Сл.
лист Града Зрењанина'' број 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

Ова одлука је коначна даном доношења.
IV
Ову одлуку објавити у “Службеном листу града
Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-34/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
38
На основу члана члана 23. Одлуке о
оснивању “Јавног предузећа за урбанизам”
Зрењанин ( ''Службени лист града Зрењанина''
бр. 1/17– пречишћен текст) и члана 30. тачка 9. 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 на седници
одржаној 14.02.2017.год. донела је следеће
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА “ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута “Јавног предузећа за урбанизам”
ЗРЕЊАНИН коју је донео Надзорни одбор овог
предузећа дана 18.01.2017 .год. под бројем 10/2.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-37/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 22. став 1. тачка 7. и
члана 79. став 2. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број
15/2016) и члана 16. Одлуке о оснивању ''Јавног
предузећа за урбанизам'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'' број 1/17 - пречишћен
текст), Надзорни одбор ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин, на седници одржаној дана
18.01.2017. године, донеo je
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ''
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин број 10/10 од 27.03.2013.
године, бр. 10/39 од 09.10.2013. године и бр.
10/20 од 21.11.2016. године у члану 4. став 1.
мења се и гласи:
''Седиште Предузећа је у Зрењанину,
улица Раде Кончара бб.''
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
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''Претежна делатност Предузећа је:
71.11 Архитектонска делатност.
Остала делатност предузећа је
71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање.
У оквиру делатности предузеће обавља
следеће послове:
- aналитичко-студијске послове из
области просторног и урбанистичког планирања,
- припремање документације за рани
јавни увид пре израде нацрта планских
докумената,
- припремање иницијалних предлога за
доношење планских докумената од стране
Скупштине града,
- припремање и израда просторних и
урбанистичких плановa и предлагање мере за
њихово спровођење и других аката који се
односе на планирање, уређење и коришћење
простора,
- израда стратешких процена утицаја
планова на животну средину,
- израда
пројеката парцелације и
препарцелације, пројеката исправке границе
суседних парцела и урбанистичких пројеката,
- израда правила уређења и грађења за
прибављање локацијских услова,
- давање мишљењa о могућности
озакоњења објеката и давање других стручних
мишљења органима Градске управе,
- израда информације о локацији,
- израда-издавање условa из планских
докумената
за
потребе
решавања
имовинскоправних
односа,
конверзије
неизграђеног грађевинског земљишта, измене
граница суседних парцела,
- израда елабората о уређењу јавних
површина и израда урбанистичких услова и
сагласности,
- обављање и других стручних послова у
вези са применом закона којим се уређује област
планирања, изградње објеката и уређења
грађевинског земљишта,
- вођење информационе основе, односно
праћење, обрада и анализирање података и
елемената неопходних за примену, доношење и
спровођење просторних и урбанистичких
планова – ГИС,
- вршење послова истраживања за
потребе планирања и уређења простора,
- евидентирање и чување документације
која се односи на планирање и уређење
простора,
- развијање информационог система за
потребе уређења простора и рационалног развоја
делатности из надлежности локалне самоуправе,

Страна 67

Број 5

Службени лист града Зрењанина

предлагање
Скупштини
града
критеријумa за категоризацију јавних путева
који су у надлежности града и њихову
категоризацију,
управљање
јавним
путевима
(општинским путевима и улицама) у складу са
законом што обухвата следеће послове:
коришћење јавног пута (организовање и
контрола наплате накнаде за потребе јавног
пута, вршење јавних овлашћења и сл.), заштита
јавног пута, организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом јавног пута, планирање изградње,
реконструкције, одржавања и заштите јавног
пута, означавање јавног пута и вођење
евиденције о јавним путевима и о саобраћајнотехничким подацима за те путеве и издавање
саобраћајно-техничких услова,
- издавање сагласности за изградњу,
односно реконструкцију прикључка на јавни
пут,
- издавање сагласности за грађење,
односно постављање водовода, канализације,
топловода, железничке пруге и других сличних
објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. на јавном
путу,
- издавање сагласности за грађење,
односно постављање водовода, канализације,
топловода, железничке пруге и других сличних
објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. у
заштитном појасу јавног пута,
- издавање сагласности за измену
саобраћајних површина пратећих садржаја
јавног пута,
- издавање сагласности за одржавање
спортске или друге манифестације на јавном
путу,
- издавање посебне дозволе за обављање
ванредног превоза на јавном путу,
- издавање одобрења за постављање
рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање на јавном путу, односно поред тог
пута,
- на захтев Оснивача даје мишљење и
пружа стручну помоћ из делатности које обавља,
- вођење књиге основних средстава за
објекте у власништву града за које је вршила
инвеститорске послове а који се не воде у
другим јавним предузећима, односно у Градској
управи,
- обезбеђивање јавног осветљења,
- вршење и других послова које
Предузећу повери Оснивач.

14 фебруар 2017. год.

Предузеће може обављати стручне
послове урбанистичког и просторног планирања,
као и друге стручне послове и за друге
кориснике.
Предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, ако за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
Предузеће може променити делатност,
уз претходну сагласност Оснивача.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Предузећа,
а по добијању сагласности од стране Оснивача.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Јеленко Огњеновић,с.р.
39
На основу, члана 23. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа и зеленило“ (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 27/16– пречишћен текст), и
члана 30. тачка 9. 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 на седници
одржаној 14.02.2017.год. донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин коју је
донео Надзорни одбор овог предузећа дана
29.12.2016 .год. под бројем 01-732/1.
II
Решење и Одлуку о изменама и допунама
Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и
зеленило“ Зрењанин објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-38/17-I
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Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Страна 68

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Зрењанина“

На основу одредби чл. 22. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), одредби чл. 16. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа и зеленило“ Зрењанин („Службени
лист града Зрењанина“ бр. 27/2016 - пречишћен
текст) као и одредби чл. 37. Статута Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“
Зрењанин брoj: 01-473/1 од 05.09.2016. године
(„Службени лист града Зрењанина“ бр. 29/2016)
на који је дата сагласност Решењем Скупштине
града Зрењанина број: 06-138-20/16-I од
04.11.2016. године
(„Службени лист града
Зрењанина“ бр. 29/2016), Надзорни
одбор
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и
зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана
29.12.2016. године, донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТA ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
број:01-473/1 од 05.09.2016.године

Председник Надзорног одбора
Радован Вукајловић, дипл.економиста,с.р.
40
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16 и 30/16-испр.), члана 30. став 1. тачка 9а и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин број 35
која је донета на седници Управног одбора
Установе, одржаној дана 24. јануара 2017.
године.
II

Члан 1.
У Статуту Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа и зеленило“ Зрењанин број: 01-473/1
од 05.09.2016. године, после наслова: Извршни
директори, члан 55. мења се и гласи:
Предузеће може да има два извршна
директора.
Члан 2.
Члан 56. мења се и гласи:
Директор и извршни директори имају
право на зараду а могу имати и право на
стимулацију.
Влада ће подзаконским актом одредити
услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из претходног става овог члана.
Акт о исплати стимулације Директора и
извршних директора доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршних
директора доноси се на предлог Директора.

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-39/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 15. Закона о
библиотечко – информационој делатности
(''Службени гласник РС'', број 52/11), члана 44.
тачка 1. Закона о култури (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 13/06 и 30/16-испр.) и члана 9а
Одлуке о оснивању Градске народне библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/95 и 1/98 и
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09,
23/11, 23/12, 21/16 и 29/16), Управни одбор
Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''
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Зрењанин, на седници одржаној дана 24. јануара
2017. године донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту Градске народне библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин број 346 од
3.11.2009. године, члан 8. мења се и гласи:
''Члан 8.
Делатност Библиотеке је:
91.01 Делатност библиотеке и архива;
91
Делатност библиотеке, архива, музеја,
галерија и остале културне делатности;
90.03 Уметничко стваралаштво;
18.1 Штампање и штампарске услуге;
18.12 Остало штампање;
18.14 Књиговезачке и сродне услуге;
47.6 Трговина на мало предметима за културу
и рекреацију у специјализованим
продавницама;
47.61 Трговина
на
мало
књигама
у
специјализованим продавницама;
58
Издавачке делатности;
58.1 Издавање књига, часописа и друге
издавачке делатности;
58.11 Издавање књига;
58.14 Издавање часописа и периодичних
издања;
62
Рачунарско
програмирање,
консултантске и стим повезане делатности;
62.01 Рачунарско програмирање;
62.02 Консултантске делатности у области
информационе технологије;
63.11 Обрада података, хостинг и сл.;
82.30 Организовање састанака и сајмова;
85.52 Уметничко образовање;
85.59 Остало образовање.''
Члан 2.
У члану 9. број и речи: ''80420
Образовање одраслих и остало образовање на
другом месту непоменуто'' замењују се бројем и
речима: ''85.59 Остало образовање''.
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
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''Члан 11.
У оквиру рада Библиотеке делују Фонд
''Тодор Манојловић'' Зрењанин и Фонд ''Вујица
Решин Туцић и Војислав Деспотов'', чији је
оснивач Библиотека.
Библиотека обавља административно –
стручне послове за рад Фонда ''Тодор
Манојловић'', Фонда ''Вујица Решин Туцић и
Војислав Деспотов'', као и за рад Хуманитарног
фонда ''Љиља и Милка Мијатов'' Зрењанин, чији
је оснивач Ђура Мијатов из Зрењанина''.
Члан 4.
Члан 17. мења се и гласи:
''Члан 17.
Библиотеком управља Управни одбор.
Управни одбор има пет чланова.
Чланове Управног одбора, на предлог
Комисије за персонална питања као сталног
радног тела Оснивача, именује и разрешава
Аутономна покрајина Војводина преко својих
органа из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности.
Председника Управног одбора, на
предлог Комисије за персонална питања као
сталног радног тела Оснивача, из реда чланова
Управног одбора именује и разрешава
Аутономна покрајина Војводина преко својих
органа.
Два члана Управног одбора именују се из
реда запослених у Библиотеци на предлог
репрезентативног синдиката Библиотеке, а
уколико не постоји репрезентативни синдикат на
предлог већине запослених.
Најмање један од чланова Управног
одбора из реда запослених мора да буде из реда
носилаца основне, тј. програмске делатности.
Састав Управног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови Управног одбора именују се на
период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
Председнику и члановима Управног
одбора може припадати накнада за рад под
условима и мерилима утврђеним актом
Оснивача."
Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи:
''Члан 18.
Аутономна покрајина Војвдина преко
својих органа, на предлог Комисије за
персонална питања као сталног радног тела
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Оснивача, може до именовања председника и
чланова Управног одбора Библиотеке да именује
вршиоце дужности председника и чланове
Управног одбора.
Аутономна покрајина Војводина преко
својих органа, на предлог Комисије за
персонална питања као сталног радног тела
оснивача, може именовати вршиоца дужности
председника и члана Управног одбора
Библиотеке и у случају када председнику,
односно члану Управног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Вршилац
дужности
председника,
односно члана Управног одбора може обављати
ту функцију најдуже једну годину.''
Члан 6.
Члан 21. мења се и гласи:
''Члан 21.
Управни одбор Библиотеке:
- доноси Статут Библиотеке;
- доноси друге опште акте Библиотеке
предвиђене законом и статутом;
- утврђује пословну и развојну политику;
- одлучује о пословању Библиотеке;
- доноси Програме рада на предлог
Директора;
- доноси годишњи финансијски план;
- усваја годишњи Извештај о раду и
пословању;
- даје предлог о статусним променама, у
складу са Законом;
- даје предлог Оснивачу о кандидату за
директора;
- закључује уговор о раду са директором,
на одређено време, до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења, а када
је за директора именовано лице које је већ
запослено у Библиотеци на неодређено време,
закључује анекс уговора о раду, у складу са
Законом о раду;
- одлучује о другим питањима утврђеним
законом и статутом.
Сагласност на акте из става 1. алинеје 5.
и 6. даје Оснивач.''
Члан 7.
Члан 22. мења се и гласи:
''Члан 22.
Директора именује и разрешева Извршно
веће Аутономне Покрајине Војводине, након
спроведеног конкурса, на мандатни период о
четири године, уз могућност поновног
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именовања, уз сагласност директора народне
библиотеке Србије.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
расписује и спроводи Управни одбор.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
расписује се 60 дана пре истека мандата
директора.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од
петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Неблаговремене,
недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога
се може изјавити посебна жалба оснивачу у року
од три дана од дана достављања закључка.
Жалба из става 6. овог члана не задржава
извршење закључка.
Управни одбор Библиотеке обавља
разговор са кандидатима који испуњавају услове
из конкурса и у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса доставља оснивачу
образложени предлог листе кандидата (у даљем
тексту: Листа).
Листа садржи мишљење Управног
одбора о стручним
и организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору.
Извршно веће Аутономна Покрајине
Војводине именује директора установе са Листе.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је
дужан да обавести Извршно веће Аутономна
Покрајине Војводине.
Ако Извршно веће Аутономна Покрајине
Војводине није прихватио предлог Управног
одбора сматра се да јавни конкурс није успео."
Члан 8.
У члану 23. став 1. речи "најмање пет
година радног стажа" замењују се речима:
"најмање три године радног искуства у култури."
У истом члану став 2. мења се и гласи:
"Кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада и развоја Библиотеке као
саставни део документације."
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Члан 9.
После члана 23. додаје се члан 23а који
гласи:
''Члан 23а.
Аутономна покрајина Војводина преко
својих органа, на предлог Комисије за
персонална питања као сталног радног тела
оснивача, може именовати вршиоца дужности
директора Библиотеке, без спроведеног јавног
конкурса, и у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно када јавни
конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности има права и обавезе
директора.
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину од
дана именовања."
Члан 10.
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у Библиотеци на предлог репрезентативног
синдиката,
а
уколико
не
постоји
репрезентативни синдикат на предлог већине
запослених.
Састав Надзорног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора именују се на
период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
Председнику и члановима Надзорног
одбора може припадати накнада за рад под
условима и мерилима утврђеним актом
Оснивача."
Члан 12.
После члана 25. додаје се члан 25а који
гласи:

Члан 24. мења се и гласи:
''Члан 24.
Директор Библиотеке:
- организује и руководи радом
Библиотеке;
- доноси акт о организацији и
систематизацији послова и друга општа акта у
складу са Законом и Статутом Библиотеке;
- извршава одлуке Управног одбора
Библиотеке;
- заступа Библиотеку;
- стара се о законитости рада Библиотеке;
- одговоран је за спровођење програма
рада Библиотеке;
- одговоран је за материјално финансијско пословање Библиотеке;
- врши и друге послове утврђене законом
и статутом Библиотеке."

''Члан 25а.
Аутономна покрајина Војводина преко
својих органа, на предлог Комисије за
персонална питања као сталног радног тела
Оснивача, може до именовања председника и
чланова Надзорног одбора Библиотеке да
именује вршиоце дужности председника и
чланова Надзорног одбора.
Аутономна покрајина Војводина преко
својих органа, на предлог Комисије за
персонална питања као сталног радног тела
Оснивача, може именовати вршиоца дужности
председника и члана Надзорног одбора
Библиотеке и у случају када председнику,
односно члану Надзорног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Вршилац председника, односно члана
Надзорног одбора може обављати ту функцију
најдуже једну годину."

Члан 11.

Члан 13.

Члан 25. мења се и гласи:
''Члан 25.
Чланове Надзорног одбора, на предлог
Комисије за персонална питања као сталног
радног тела Оснивача, именује и разрешава
Аутономна покрајина Војводина преко својих
органа.
Председника Надзорног одбора, на
предлог Комисије за персонална питања као
сталног радног тела Оснивача, именује и
разрешава Аутономна покрајина војводина
преко својих органа.
Највише
једна
трећина
чланова
Надзорног одбора именује се из реда запослених

Члан 26. мења се и гласи:
''Члан 26.
Надзорни одбор, најмање једанпут
годишње, подноси извештај о свом раду
Оснивачу."
Члан 14.
Члан 39. мења се и гласи:
''Члан 39.
Библиотека је дужна да Скупштини града
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће
године, подносе извештај о раду и извештај о
финансијском пословању за претходну годину."
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Члан 15.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША
ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Библиотеке,
а објавиће се по добијању сагласности од стране
Оснивача.
Председник Управног одбора
ГНБ "Жарко Зрењанин"
41
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16 и 30/16-испр.), члана 30. став 1. тачка 9а и
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ

Страна 72

Члан 1.
У Статуту Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин број 558 од 30.09.2011.
године, са изменама и допунама број 428 од
30.09.2016. године, у члану 22. став 1, речи: '' у
култури'' замењују се речима: ''у струци".
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Позоришта,
по претходно добијеној сагласности Скупштине
града Зрењанина.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
Статута Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин број 41 која је донета на седници
Управног одбора Установе, одржаној дана 30.
јануара 2017. године.
II
Решење са Одлуком о измени Статута
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић''
Зрењанин објавити у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

Председник Управног одбора
Народног позоришта
Горан Ковачевић,с.р.
42
На основу члана 11. став 5. Закона о
комуналној полицији (''Службени гласник
Републике Србије'', број 51/09), члана 30. и члана
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 на седници
одржаној дана 14.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-40/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 44. став 1. тачка 1.
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 13/16 и 30/16) и члана 9а став 1. алинеја 1.
Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 2/02, 4/02 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 14/09, 14/11 и 21/16),
Управни одбор Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин дана 30.01.2017. године,
донео је

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада
комуналне полиције града Зрењанина за 2017.
годину број 352-2/2017-28-IV-10-01 од 31.
јануара 2017. године, који је усвојило Градско
веће града Зрењанина на седници одржаној дана
06.02.2017. године.
II. Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-45/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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III

На основу члана 30. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (``Службени листа
града Зрењанина``, бр. 26/2013-пречишћен текст,
37/2013, 11/20145, 20/2014 и 28/2014),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 14.02.2017. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за
запошљавање града Зрењанина за 2017. годину.
2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
-Градоначелнику града Зрењанина,
-Локалном савету за запошљавање града
Зрењанина,
-Одељењу за финансије и
-Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-47/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
44
На основу члана 133. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'',
бр.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13, 93/14, 96/15 и 106/15) члана 30. став 1.
тачка 9а. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 26/13-пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 21.
Статута Апотеке Зрењанин, а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
14.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА AПOTEKЕ ЗРЕЊАНИН
I
Др МИЛАН МИЉУШ, разрешава се за
дужности вршиоца дужности
директора
Апотеке Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-50/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
45
На основу члана 132. Закона о
здравственој заштити ('''Сл. гласник РС'', бр.
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13,
93/14, 96/15 и 106/15) члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), члана 6. Одлуке о
преузимању оснивачких права над здравственом
установом Апотека Зрењанина (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 13/06 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 14/09) и члана 19. став 3. и
4. Статута Апотке Зрењанин, а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 14.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН
I
ДР МИЛАН МИЉУШ, именује се за
директора Апотеке Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-51/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН

14. фебруар 2017. год.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
46
На основу члана 30. став 1. тачка 9a.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13- пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 20а. Статута Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, а на
основу предлога Комисије за персонална питања
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН
I
БОЈАН МИЈАТОВ, дипл. професор
физичке културе, разрешава се дужности
директора Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин.
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-52/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
47
На основу члана 30. став 1. тачка 9a.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13- пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), члана 11. Одлуке о
оснивању Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 20/10, 1/11 и 32/13) и члана 16. став 6.
Статута Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин, а на основу предлога Комисије за
персонална питања Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 14.02.2017. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН
I
БОЈАН МИЈАТОВ, дипл. професор
физичке културе, именује се за директора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин.
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-53/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
48
На основу чл. 38. став 1. и чл. 42. Закона
о правима пацијената (“Сл. Гласник РС”, бр.
45/2013), чл. 30. став 1. тачка 22. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14) чл. 49. Пословника Скупштине града
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 18/15-пречишћен текст, 23/15 и 29/16), а на
основу Предлога Комисије за персонална питања
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Савета за здравље
- др МИЛИВОЈ ПОПОВ,
-др БИЉАНА ПАПИЋ.
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II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-54/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
49
На основу чл. 38. став 1. и чл. 42. Закона
о правима пацијената (“Сл. Гласник РС”, бр.
45/2013), чл. 30. став 1. тачка 22. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14) чл. 46, 47. и 49. Пословника Скупштине
града Зрењанина (“Службени лист града
Зрењанина”, бр. 18/15-пречишћен текст, 23/15 и
29/16), а на основу Предлога Комисије за
персонална
питања
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној 14.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ

14 фебруар 2017. год.

50
На основу члана 36., а у вези члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 30.
став 1. тачка 22. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 –
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и
члана 49. Пословника Скупштине града
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 18/15пречишћен текст, 23/15 и 29/16), а на основу
предлога Комисије за персонална питања
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
ЗОРАН
ШИПКА,
разрешава
се
дужности председника Савета за унапређење
положаја особа са инвалидитетом, на лични
захтев.
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

I
БИРАЈУ СЕ за члана Савета за здравље
- мр.сц.др мед. ЗОРИЦА ЋУЛИБРК,
спец. физијатар,
- мр МИОДРАГ СУБИЋ, магистар
економских наука
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-55/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-56/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
51
На основу члана 36., а у вези члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 30.
став 1. тачка 22. и члана 34. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној 14.02.2017.
године, донела је

14. фебруар 2017. год.

Број 5

Службени лист града Зрењанина

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
АНА
РАЂЕНОВИЋ,
дипл.
инг.
рударства, именује се за председника Савета за
унапређење положаја особа са инвалидитетом.
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- ЗА ЧЛАНА:
2. НЕВЕНА МОНТРЕСОР, економиста,
3. ДАНИЈЕЛА РАКИЋ, економиста,
4. ЈАДРАНКА СВИРЧЕВ,
5. БОГОЉУБ КАНДИЋ, представник
запослених.
II
Ово решење је коначно
III

II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-57/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
52
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), члана 11. Одлуке о
оснивању Туристичке организације града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 29/16 и 34/16) а на основу предлога Комисија
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 14.02.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ
у Управни одбор
Туристичке организације града Зрењанина:
- ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. МИЛЕНА ПРСТОЈЕВИЋ, пензионер,

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-58/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
53
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), члана 13. Одлуке о
оснивању Туристичке организације града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 29/16 и 34/16) а на основу предлога Комисија
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 14.02.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор
Туристичке организације града Зрењанина:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ЈАСНА ГРУБАЧКИ, мастер биологије,
ЗА ЧЛАНА:
2. ГОРАН МИЈАТОВ, сервисер
рачунара,
3. СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ,
представник запослених.
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Број 5

Службени лист града Зрењанина

II
Ово решење је коначно

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-60/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-59/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
54
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), члана 18. и 25. Одлуке о
оснивању Јавне установе ''Резервати природе''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/16) а на основу предлога Комисија за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној 14.02.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ
''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног
одбора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин:
- СТЕВО ЧОРОКАЛО, спец. ловства,
представник запослених,
- МИРА ДРОЊАК, дипл. инг шумарства,
представник запослених.
II
Ово решење је коначно
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

14 фебруар 2017. год.

55
На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), члана 21. и 25. Одлуке о
оснивању Јавне установе ''Резервати природе''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/16) а на основу предлога Комисија за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној 14.02.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ
''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГИЊА СУРЛА, економски
техничар, представник запослених, именује се за
члана Надзорног одбора Установе ''Резервати
природе'' Зрењанин.
II
Ово решење је коначно.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-61/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
56
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14

14. фебруар 2017. год.

Број 5

Службени лист града Зрењанина

и 28/14), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР ЈОВАН
ЦВИЈИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГИЦА ШИПКА, проф. разредне
наставе, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић''
Зреањанин,
као
представник
локалне
самоуправе, на лични захтев.
II
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школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин,
представник локалне самоуправе.

као

II
Мандат Шандору Ђолану траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Др
Јован Цвијић'' Зрењанин, који је именован
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-114-28/14-I (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 18/14).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".

Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-62/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
57
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука УС)
и члана 30. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР ЈОВАН
ЦВИЈИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ШАНДОР ЂОЛАН, електроенергетичар,
именује се за члана Школског одбора Основне

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-63/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
58
На основу члана 55. став 3. тачка 2.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачењe 68/15
и 62/16- Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР БОШКО
ВРЕБАЛОВ'' МЕЛЕНЦИ
I
НЕНАД СОЛАРОВ, аутомеханичар,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци,
као представник локалне самоуправе.
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Број 5

Службени лист града Зрењанина

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-64/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
59
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење 68/15 и 62/16 Одлука УС)
и члана 30. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а на основу
предлога Комисије за персонална питања
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР БОШКО
ВРЕБАЛОВ'' МЕЛЕНЦИ
I
БОЈАН МАРКОВ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе ''Др Бошко
Вребалов'' Меленци, као представник локалне
самоуправе.
II
Мандат Бојану Маркову траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Др
Бошко Вребалов'' Меленци, који је именован
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-114-39/14-I (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 18/14).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".

14 фебруар 2017. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-65/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
60
На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''9.
МАЈ'' ЗРЕЊАНИН
I
МИЛЕ ЛОВРЕ, доктор техничких
наука, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне и средње школе ''9. Мај''
Зреањанин,
као
представник
локалне
самоуправе, на лични захтев.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-66/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

14. фебруар 2017. год.

Број 5

Службени лист града Зрењанина

61
На основу члана 30. став 1. тачка 9а. и
члана 107. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и на основу
члана 9. Одлуке о оснивању Народног музеја у
Зрењанину
(''Службени
лист
општине
Зрењанина'', бр. 6/92, 1/98 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/09,11/11 и 21/16), а на
основу предлога Комисије за персонална питања
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА
И РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У
ЗРЕЊАНИНУ
I
- ДРАГАНУ БОСИЋУ, престаје мандат
председника Управног одбора Народног музеја у
Зрењанину.
- ЈАСМИНА ТУТОРОВ, се разрешава
дужности члана Управног одбора Народног
музеја у Зрењанину.
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-68/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
62
На основу члана 30. став 1. тачка 9а. и
члана 107. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и на основу
члана 9. Одлуке о оснивању Народног музеја у
Зрењанину
(''Службени
лист
општине
Зрењанина'', бр. 6/92, 1/98 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/09, 11/11 и 21/16), а на
основу предлога Комисије за персонална питања
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Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 14.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана
Управног одбора Народног музеја у Зрењанину:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЈАСМИНА ТУТОРОВ,
ЧЛАН:
2. КРИСТИЈАН БЕРТА,
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-19-69/17-I
Дана: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
63
На основу члана 47. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14) и члана 11. Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2017. годину (''Службени лист
града Зрењанина'', број 33/16), Градско веће
града Зрењанина, дана 07.02.2017. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1 УСВАЈА СЕ Програм расподеле
средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно,
пољопривредног објекта у државној својини за
2017. годину.
2. Саставни део овог закључка је
Програм расподеле средстава остварених од
давања у закуп пољопривредног земљишта,
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односно, пољопривредног објекта у државној
својини за 2017. годину.
3. Закључак и Програм објавити у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-21-3/17-III
Дана: 07.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
На основу члана 47. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14) и члана 12. Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2017. годину (''Службени лист
града Зрењанина'', број 33/16), Градско веће
града Зрењанина, дана
07.02.2017. године,
доноси
ПРОГРАМ
Расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно,
пољопривредног објекта у државној својини
за 2017. годину
I. Овим Програмом врши се расподела
средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно
пољопривредног објекта у државној својини у
2017.години као и пренетих средстава из
претходне године.
II. Средства од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно
пољопривредног објекта у државној својини,
предвиђена су Одлуком о буџету града
Зрењанина за 2016.годину, раздео 4 -Градска
управа, Функција 421 - Пољопривреда, позиције
- 160, 161, 162, 163 и 164 финансирање радова на
заштити,
уређивању
и
коришћењу
пољопривредног земљишта.
III. Средства из тачке II овог Програма
расподељују се на следећи начин:
1.) позиција – 160, економска
класифијација 424 – специјализоване услуге,
средства у износу од 50.000.000,00 динара,
распоређују се на следећи начин:
- За услуге контроле плодности
обрадивог пољопривредног земљишта, до износа
од 5.940.000,00 динара;
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- За студијско – истраживачке радове, до
износа од 1.000.000,00 динара,
- За остале специјализоване услуге, до
износа од 300.000,00 динара,
- Преузете обавезе по Програму
расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини у
2016.години:
а) За спровођење комасације на
територији града Зрењанина, до износа од
33.400.000,00 динара;
б) За услуге надзора за спровођење
комасације на територији града Зрењанина, до
износа од 2.310.000,00 динара;
в) За услуге контроле плодности
обрадивог пољопривредног земљишта, до износа
од 6.800.000,00 динара;
г) За услуге надзора за бушење бунара по
насељеним местима, до износа од 250.000,00
динара.
2.)
позиција – 161, економска
класификација 425 – текуће поправке и
одржавање, средства у износу од 120.700.000,00
динара, распоређују се на следећи начин:
- За изградњу и одржавање канала за
одводњавање и наводњавање на територији
града Зрењанина, до износа од 13.750.000,00
динара;
- За изградњу, уређење и одржавање
атарских путева на територији града Зрењанина,
до износа од 75.300.000,00 динара,
- Преузете обавезе по Програму
расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини у
2016.години:
а) За изградњу и одржавање канала за
одводњавање и наводњавање на територији
града Зрењанина, до износа од 10.000.000,00
динара;
б) За изградњу, уређење и одржавање
атарских путева на територији града Зрењанина,
до износа од 21.650.000,00 динара;
3.)
позиција – 162, економска
класификација 426 - материјал, средства у
износу од 2.000.000,00 динара, распоређују се на
следећи начин:
- За набавку садног материјала, до износа
од 2.000.000,00 динара.
4.)
позиција – 163, економска
класификација 511 – зграде и грађевински
објекти, средстава у износу од 9.300.000,00
динара, распоређују се на следећи начин:
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- Преузете обавезе по Програму
расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини у
2016.години:
а) За бушење бунара по насељеним
местима, до износа од 9.300.000,00 динара,
5.) позиција – 164, економска
класификација 512 – машине и опрема,
средстава у износу од 8.000.000,00 динара, ,
распоређују се на следећи начин:
- За набавку возила за потребе
пољочуварске службе, до износа од 6.000.000,00
динара;
- За набавку спектофотометра, до износа
од 700.000,00 динара;
- За опремање канцеларије за израду
годишњег програма, до износа од 1.300.000,00
динара.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-21-3-1/17-III
Дана: 07.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14),
разматрајући захтев
''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за
сагласност на Ценовник услуга ''Јавног
предузећа за урбанизам'' Градско веће града
Зрењанина је на седници одржаној дана
10.02.2017. године, донело следеће
РЕШЕЊЕ
I.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник
услуга ''Јавног предузећа за урбанизам''
усвојеног од стране Надзорног одбора дана
03.02.2017.године под бројем 10/4.
II. На утврђене цене обрачунаће се ПДВ.
III. Цене ће се примењивати од 01.01.2017.
године.
IV. Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-25-2/17-III
Датум: 10.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.

65
На основу члана 48. и члана 107. став 3. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), разматрајући захтев ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за сагласност на Ценовник услуга коршћења паркинг простора на
територији града Зрењанина Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној дана 14.02.2017.
године, донело следеће
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин на следеће цене за коришћење
паркинг простора на територији града Зрењанина:
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I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и
привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом
сату:
1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА
I Зона
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког
моста), Јеврејска, Сарајлијина, Гимназијска, Светозара Марковића,
Светосавска и Пупинова
II Зона
Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана Бурсаћа до
Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, Народног Фронта, и паркинг
простор на саобраћајници испод платоа „Војвођанске банке“
III Зона
Кеј 2. октобар (код зграде Суда), Гундулићева, Обала Соње Маринковић,
Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара, паркинг на пијаци „Багљаш“,
паркинг места у улици 20. Октобра, паркинг на пијаци „Југ Богдана“,
паркинг места у улици Саве Текелије, паркинг места на локацији Нове
пијаце, омеђене улицама Булевар Милутина Миланковића (магистрала) и
Жарка Зрењанина, паркинг места око градске болнице (улица др. Васе
Савића, Потиска, Болничка – од Потиске до улице др. Тихомира Остојића
– и др. Тихомира Остојића), Даничићева, паркинг иза Дечијег диспанзера
и Марка Орешковића.
Сезонско паркиралиште код градског базена.
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА
Паркинг простор у улици Вука Караџића
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице
саобраћајне полиција)
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА
Паркинг „Житни трг“
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“,
Паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)
II
За коришћење простора за паркирање возила на општим и
привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се
цена дневне карте:
I Зона
II Зона
III Зона
Паркинг простор у улици Вука Караџића
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице
саобраћајне полиције)

50,00

40,00

30,00

30,00
30,00

40,00
40,00
40,00

200,00
150,00
100,00
100,00
100,00

НАПОМЕНА:
Уколико корисник плати дневну карту за паркирање, биће у могућности да у периоду од 00 до 24 часа
користи паркинг места у I, II и III зони, као и на привременим пакриралиштима у улицама: Вука
Караџића и Милентија Поповића.
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III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и
привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, за претплатне
карте плаћа се:
1. За I Зону – црвена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За II Зону – жута зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За III Зону – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена пркиралишта (паркинг простор у улици Вука Караџића
и паркинг простор у улици Милентија Поповића )
- зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
6. За инвалиде на свим паркиралиштима осим на посебним
паркиралиштима
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
IV За коришећње простора за паркирање возила на општим, посебним и
привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се закуп
1. За I Зону – црвена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За II Зону – жута зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За III Зону – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена пркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића
и улици Милентија Поповића)
- зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци

2.820,00
12.685,00
20.280,00
2.110,00
9.510,00
15.220,00
1.410,00
6.340,00
10.150,00

1.410,00
6.340,00
10.150,00
2.110,00
9.510,00
15.220,00

140,00
635,00
1015,00

12.685,00
56.400,00
91.200,00
8.400,00
38.040,00
60.840,00
5.640,00
25.200,00
39.600,00

5.640,00
25.200,00
39.600,00
6.770,00
30.240,00
47.520,00

Страна 85

Број 5

Службени лист града Зрењанина

14 фебруар 2017. год.

V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и
привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се месечна
претплатна карта за станаре:
1. За I Зону – црвена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
2. За II Зону – жута зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
3. За III Зону – зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука
Караџића и улици Милентија Поповића)
- зелена зона
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
5. За посебна паркиралишта
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се цена претплатне
карте за паркирање
- за 1 месец
- за 6 месеци
- за 12 месеци
VII За коришћење простора за паркирање возила на општим
паркиралиштима, плаћа се месечна претплатна карта за закупце тезги на
пијацама: пијаца „Багљаш“, пијаца у Југ Богдановој улици и
Централна пијаца
VIII Због неплаћене цене за паркирање возила или прекорачења плаћеног
времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта (ППК)
I Зона
II Зона
III Зона
Паркинг простор у улици Вука Караџића
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице
саобраћајне полиције)
За јавна такси стајалишта
НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.
За бар-код картице, за посебна паркиралишта, са
аутоматском наплатом паркирања, наплаћује се
износ од 360,00 динара, приликом прве куповине
претплатне карте и проксимити картице у износу
од 900,00 динара.
Претплатна карта за општа паркиралишта са
вишом ценом, важи и у зони са нижом ценом
паркирања.

720,00
3.000,00
4.800,00
565,00
2.400,00
3.840,00
420,00
1.800,00
2.880,00

420,00
1.800,00
2.880,00
505,00
2.160,00
3.460,00

660,00
3.000,00
4.800,00

720,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

Корисник паркиралишта куповином претплатне
карте за другу зону (жута зона), остварује право
коришћења
посебних
паркиралишта,
уз
куповину одговарајуће бар-код, односно
проксимити картице.
НАПОМЕНА:
1. Особе са инвалидитетом којима су оштећени
екстремитети битни за управљање возилом
најмање 70%, лица оболела од дистрофије,
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параплегије, квадриплегије и церебралне
парализе, лица која имају оштећење вида
најмање 90%, ратни и мирнодопски војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV
групе инвалидности и лица на дијализи,
добијају инвалидску паркинг карту, а на основу
приказаног лекарског уверења, издатог од стране
Завода за јавно здравље Зрењанин и фотокопије
личне карте, плаћају 5% од износа цене годишње
претплатне карте у црвеној зони.
Учесници рата после 17.08.1990. године добијају
паркинг карту на основу: фотокопије војне
књижице којом потврђује учешће у рату и
уверења Удружења бораца, односно Војног
одсека, фотокопије личне карте и саобраћајне
дозволе на име власника возила, као и потврде
Одсека за друштвене делатности Градске управе,
плаћају 5% од износа цене годишње претплатне
карте у црвеној зони.
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РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП "Пијаце и
паркинзи" Зрењанин на следеће цене услуга
одношења и чувања непрописно паркираних
возила и уклањање старих и напуштених возила:
1. Трошкови подизања возила са
превозом до места чувања и чување до краја
дана (дан када је возило однешено), по налогу
надлежних државних органа, Министарства
унутрашњих послова и комуналне инспекције,
варирају и износе пре свега од тежине возила,
али и других елемената, па су износи накнаде
груписани у четири категорије, на следећи
начин:
Возила до 800 кг ..........................6.000,00 динара;
Возила од 801 кг до 1330 кг ........7.200,00 динара;
Возила од 1331 кг до 1900 кг ....10.800,00 динара;

II. Цене ће се примењивати од 14.02.2017.
године.

Чување возила за сваки започети дан,
након дана одношења возила 600,00 динара;

III. Ово Решење објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

Услуга одношења возила ван града за
треће лице у граду 2.000,00 динара;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-28-1/17-III
Датум: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
66
На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), разматрајући захтев ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за сагласност на
Ценовник
услуга
одношења
и
чувања
непрописно паркираних возила и уклањање
старих и напуштених возила Градско веће града
Зрењанина је на седници одржаној дана
14.02.2017. године, донело следеће

2. Накнада за лом и оштећење стубића и
физичких
препрека
на
паркиралиштима,
наплаћује се у износу од 1.500,00 динара.
3. Накнада за лом и оштећење ручице
рампе на паркиралиштима наплаћује се у износу
од 21.000,00 динара.
II. Цене су са ПДВ-ом.
III. Цене ће се примењивати од 14.02.2017.
године.
IV. Ово Решење објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-28-2/17-III
Датум: 14.02.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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