СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXVIII

ЗРЕЊАНИН
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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, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), 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
36. тачка 87. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
7/19), а у вези члана 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 30/17 –
пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 26.06.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је БИЉАНИ
ГУЗИНИ 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''.
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
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јединице 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 Биљана Гузина са коалиционе
изборне листе листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, као
припадник политичке странке СНС,
поднела је председнику Скупштине града
Зрењанина дана 24.06.2019. 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 52.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
30/17 – пречишћен текст) Комисија за
мандатна питања је у свом Извештају број:
06-77/19-I од 25.06.2019. 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:
Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Биљани Гузина, Лазарево, ул.
Жарка Зрењанина бр. 37,
2. Секретару Скупштине града
Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-1/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
45
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, 101/16-др.закон и
47/18), 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 36. тачка 87. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 7/19), а у вези члана 52.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
30/17 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина,
на
седници
одржаној
26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат
одборника Скупштине града Зрењанина
ОЛГИЦЕ СТАНКОВ.
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 Биљана Гузина,
којој
престаје
мандат
одборника

26. јун 2019. год.

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.
Комисија за мандатна питања је у
свом Извештају број: 06-77/19-I од
25.06.2019. године утврдила да је Олгица
Станков први следећи кандидат на
наведеној коалиционој изборној листи коме
није био додељен мандат - припадник исте
политичке странке – СНС и да је дала
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 25.06.2019. године Олгици
Станков уверење да је изабрана за
одборника Скупштине града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на
седници одржаној дана 25.06.2019. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању
мандата одборника Олгице Станков, што је
и констатовала у свом Извештају број: 0679/19-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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Олгици Станков, Зрењанин, ул.
Данила Киша бр. 25,
2. Секретару Скупштине града
Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4.Служби
Скупштине
града,
Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-2/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
46
На основу члана 8. Закона о
територијалној организацији Републике
Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
18/16 и 47/18) и чл. 36. и 128. став 1.
Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 7/19), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ИЗМЕНУ ЧЛАНА 20. РЕДНИ БРОЈ 4.
ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се иницијатива
за измену члана 20. редни број 4. Закона о
територијалној организацији Републике
Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
18/16 и 47/18) тако да исти гласи:
"4. Зрењанин
Арадац
Банатски Деспотовац
Бело Блато
Ботош
Елемир
Ечка
Зрењанин

Јанков Мост
Клек
Книћанин
Лазарево
Лукино Село
Лукићево
Меленци
Михајлово

Српски Арадац
Банатски Деспотовац
Бело Блато
Ботош
Елемир
Српски Елемир
Ечка
Зрењанин I
Зрењанин II
Зрењанин III
Јанков Мост
Клек
Книћанин
Лазарево
Лукино Село
Лукићево
Меленци
Михајлово

Орловат
Перлез
Стајићево
Тараш
Томашевац
Фаркаждин
Чента
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Орловат
Перлез
Стајићево
Тараш
Тараш I
Томашевац
Фаркаждин
Чента"

Члан 2.
Ова одлука доставља се на мишљење
Скупштини
Аутономне
Покрајине
Војводине.
Ова одлука се заједно са прибављеним
мишљењем из става 1. овог члана доставља
Министарству државне управе и локалне
самоуправе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-6/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
47
На основу члана 32. тачка 1) и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана
36. тачка 1) и члана 128. став 1. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", број 7/19), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Статуту
града
Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број
7/19), у члану 3. Табеларни преглед мења се
и гласи:
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"
Ред.
бр.
1.

НАСЕЉЕНО МЕСТО
АРАДАЦ

2.
3.
4.
5.

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
БЕЛО БЛАТО
БОТОШ
ЕЛЕМИР

6.
7.

ЕЧКА
ЗРЕЊАНИН

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ЈАНКОВ МОСТ
КЛЕК
КНИЋАНИН
ЛАЗАРЕВО
ЛУКИНО СЕЛО
ЛУКИЋЕВО
МЕЛЕНЦИ
МИХАЈЛОВО
ОРЛОВАТ
ПЕРЛЕЗ
СТАЈИЋЕВО
ТАРАШ

20.
21.
22.

ТОМАШЕВАЦ
ФАРКАЖДИН
ЧЕНТА

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
СРПСКИ АРАДАЦ
СЛОВАЧКИ АРАДАЦ
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
БЕЛО БЛАТО
БОТОШ
ЕЛЕМИР
СРПСКИ ЕЛЕМИР
ЕЧКА
ЗРЕЊАНИН I
ЗРЕЊАНИН II
ЗРЕЊАНИН III
ЈАНКОВ МОСТ
КЛЕК
КНИЋАНИН
ЛАЗАРЕВО
ЛУКИНО СЕЛО
ЛУКИЋЕВО
МЕЛЕНЦИ
МИХАЈЛОВО
ОРЛОВАТ
ПЕРЛЕЗ
СТАЈИЋЕВО
ТАРАШ
ТАРАШ I
ТОМАШЕВАЦ
ФАРКАЖДИН
ЧЕНТА

"
Члан 2.
У члану 36. став 1. тач. 51), 52) и 53)
мењају се и гласе:
“51) доноси одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији Града на предлог Градског
штаба за ванредне ситуације и обезбеђује
њено спровођење у складу са јединственим
системом заштите и спасавања;
52) израђује и доноси процену ризика
од катастрофа за период од три године, на
коју
претходну
сагласност
даје
Министарство
унутрашњих
послова,
израђује и доноси локални план смањења
ризика од катастрофа на период од три
године, у складу са законом, доноси план
заштите и спасавања, који се примењује у
ратном и ванредном стању, а израђује се на
основу процене ризика и усваја најкасније
90 дана након усвајања процене ризика уз
претходну сагласност Министарства, на
предлог Градског штаба за ванредне
ситуације, у складу са законом и доноси

екстерни план заштите од великог удеса
уколико се на њеној територији налази
СЕBЕСО комплекс вишег реда;
53) образује Градски штаб за ванредне
ситуације;”.
Члан 3.
У члану 51. став 1. тач. 24) и 25)
мењају се и гласе:
“24) предлаже Скупштини заменика
команданта, начелника и чланове Градског
штаба за ванредне ситуације;
25) командант је Градског штаба за
ванредне ситуације по положају, доноси
одлуку о проглашењу и о укидању ванредне
ситуације у Граду или делу Града, у складу
са законом, на предлог Градског штаба за
ванредне ситуације, планира и обезбеђује
буџетска средства намењена за смањење
ризика од катастрофа и управљање
ванредним ситуацијама и предузима хитне
и превентивне мере у циљу смањења ризика
од катастрофа;”.
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Члан 4.
У члану 57. став 1. тачка 15) мења се и
гласи:
“15) образује јединице цивилне
заштите, одређује субјекте од посебног
значаја за заштиту и спасавање Града на
предлог Градског штаба за ванредне
ситуације, образује Комисију за процену
штете настале од елементарних непогода на
предлог Градског штаба за ванредне
ситуације и доноси одлуку о накнади штете
настале од последица елементарне непогоде
и других несрећа;”.
Члан 5.
У члану 69. после тачке 10) додаје се
нова тачка 11) која гласи:
“11) прати стање у вези са заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама и
предузима мере за заштиту и спасавање,
учествује у изради процене угрожености
територије Града и плана и заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама,
обавља послове у вези са привременим
померањем и евакуацијом становништва,
учествује у припреми и спровођењу
збрињавања настрадалог становништва,
организује, развија и води личну и
колективну заштиту, остварује сарадњу са
организационим јединицама Сектора за
ванредне
ситуације
Министарства
унутрашњих послова, Одељењем за
ванредне ситуације у Зрењанину и обавља и
друге послове у складу са законом и другим
прописима;”.
У истом члану, досадашње тач. 11)-15)
постају тачке 12)-16).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-7/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу чл. 32. тачка 1. и 66. став
3. Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чл.
36. тачка 1. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина ("Сл. лист града Зрењанина бр.
7/19), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 26.06.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Пословнику Скупштине града
Зрењанина-пречишћен текст (''Службени
лист града Зрењанина'', број 30/17пречишћен текст) у члану 26. после става 4.
додаје се став 5. који гласи:
''Ако
заменику
председника
Скупштине мирују права из радног односа
услед избора на ту функцију, заменик
председника Скупштине може бити на
сталном раду у Граду.''
Члан 2.
У члану 27. став 1. мења се тако да
гласи:
''Скупштина на предлог председника
Скупштине
поставља
Секретара
Скупштине на четири године, уз могућност
да буде поново постављен.''
У истом члану после става 1. додаје
се нови став 2. који гласи:
''За секретара Скупштине може бити
постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним
студијама,
односно
на
основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким
студијама на факултету, са положеним
стручним испитом за рад у органима управе
и радним искуством од најмање три
године“.
Досадашњи ставови 2. и 3. постају
ставови 3. и 4.
После става 4. додаје се став 5. који
гласи:
''Секретар Скупштине је одговоран
за благовремено достављање података,
списа и исправа, када то захтева надлежни
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орган Републике, односно Аутономне
покрајине Војводине који врши надзор над
радом и актима Скупштине.''
Члан 3.
Члан 30. мења се тако да гласи:
''Члан 30.
Секретар скупштине може имати
заменика, који га замењује у случају његове
одсутности.
Заменик
секретара
Скупштине
поставља и разрешава Скупштина на исти
начин и под истим условима као и секретар.
За заменика секретара Скупштине
града може бити постављено лице које има
стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
са положеним стручним испитом за рад у
органима управе и радним искуством од
најмање три године.''
Члан 4.
У члану 34. став 1. мења се тако да
гласи:
''Када
одлучује
о
избору
Градоначелника, Скупштина истовремено и
обједињено одлучује о избору заменика
Градоначелника и чланова Градског већа.''
Члан 5.
У члану 41. став 2. мења се тако да
гласи:
''О
поднетој
оставци
Градоначелника, заменика Градоначелника
или члана Градског већа, председник
Скупштине обавештава одборнике на
почетку прве наредне седнице Скупштине.''
Члан 6.
У члану 47. после става 4. додаје се
нови став 5. који гласи:
''У изузетним случајевима из
разлога хитности чланови радног тела могу
гласати и путем телефона.“
Досадашњи став 5. постаје став 6.
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Члан 7.
У члану 51. став 1. мења се тако да
гласи:
''Комисија за персонална питања
припрема предлоге за избор, именовање,
постављење и разрешење органа које бира,
именује и поставља Скупштина.''
Члан 8.
У члану 62. став 7. мења се тако да
гласи:
''У ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице, председник
Скупштине може заказати седницу у року
који није краћи од 24 часа од пријема
захтева, који мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и
образложење последица које би наступиле
њеним несазивањем.''
Члан 9.
У члану 88а у ставу 2. речи ''60
секунди'' замењују се речима ''до 60
секунди''.
Члан 10.
У члану 103. став 3. алинеја 8. мења
се тако да гласи:
'' - давању мишљења о: промени назива
постојећег насељеног места, одређивању
назива новообразованог насељеног места и
утврђивању да је насељено место престало
да постоји,''
У истом члану и истом ставу алинеја
12. мења се тако да гласи:
'' - одлуци о просторном и
урбанистичким плановима, ''
После алинеје 14. додаје се нова
алинеја 15. која гласи:
'' - образовању, подручју за које се
образује, промени подручја и укидању
месних заједница и других облика месне
самоуправе уз претходно прибављено
мишљење грађана,''
Досадашња алинеја 15. постаје алинеја
16.
Члан 11.
Члан 144. мења се тако да гласи:
''Право и дужност одборника је да
учествује у раду Скупштине и њених
радних тела, предлаже Скупштини расправу
о одређеним питањима, предлаже радном
телу Скупштине да организује јавно
слушање о предлозима прописа и одлука о
којима одлучује Скупштина, подноси
предлоге одлука и других аката из
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надлежности Скупштине и даје амандмане
на предлоге прописа, поставља питања
везана за рад органа Града и учествује у
другим активностима Скупштине.
Право је одборника да буде редовно
обавештаван о питањима од утицаја на
вршење одборничке дужности, да на лични
захтев добије од органа и служби Града
податке који су му потребни за рад.
За
благовремено
достављање
обавештења, тражених података, списа и
упутстава
одговоран
је
секретар
Скупштине, а начелник Градске управе када
се обавештење, тражени податак, спис и
упутство односе на делокруг и рад Градске
управе.''
Члан 12.
После поглавља XIII ЈАВНА
СЛУШАЊА додаје се ново поглавље XIV
тако да гласи:
''XIV НАЧИН И ПОСТУПАК
ОРГАНИЗОВАЊА
И
СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Члан 149.
У циљу прибављања предлога и
ставова грађана о нацрту неког акта
организује се јавна расправа.
Јавна расправа представља скуп
различитих активности, предузетих у
унапред предвиђеном временском року и по
правилу се организује као отворени
састанак представника надлежних органа
града, односно јавних служби, са
заинтересованим
грађанима,
представницима удружења грађана и
средствима јавног обавештавања (округли
столови, трибине, презентације и сл.).
Члан 150.
Одржавање јавне расправе могу да
захтевају предлагачи општег акта, једна
трећина одборника или најмање 100 грађана
са бирачким правом на територији града.
Захтев за одржавање јавне расправе
подноси се надлежном радном телу
Скупштине које одлучује о примљеном
предлогу, односно захтеву.
Приликом
разматрања
захтева,
радно тело из претходног става може
захтевати од секретара Скупштине да у
расправу по захтеву укључи и друга радна
тела, установе и организације
Јавна расправа може се спроводити и
достављањем
предлога,
сугестија
и
мишљења грађана и осталих учесника у
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јавној расправи у писаној или електронској
форми.
Члан 151.
Јавну
расправу,
по
правилу
организује Градско веће, односно орган
надлежан за припрему предлога акта о
којем се спроводи јавна расправа (у даљем
тексту:
Организатор).
Организатор
одређује
начин
спровођења, место и време трајања јавне
расправе.
Члан 152.
Организатор
упућује
позив
грађанима, њиховим удруженима, стручној
и осталој јавности за учешће у јавној
расправи.
Јавни позив за учешће на јавној
расправи објављује се на интернет
презентацији Града и на други пригодан
начин.
Уз јавни позив обавезно се
објављује програм спровођења јавне
расправе, као и нацрт општег акта који је
предмет јавне расправе.
Организатор може упутити позив за
учешће на јавној расправи одређеним
појединцима,
представницима
органа,
организација и удружења за која сматра да
су заинтересовани за акт који се разматра.
Организатор је дужан да грађанима
из свих делова града омогући учешће у
јавној расправи.
Члан 153.
Јавна расправа траје најмање 15, а
најдуже 20 дана.
Члан 154.
Орган надлежан за утврђивање
предлога акта о којем је спроведена јавна
расправа, дужан је да приликом утврђивања
предлога акта води рачуна о сугестијама и
предлозима датим у јавној расправи.
Члан 155.
Стручне
и
административнотехничке послове за организовање јавне
расправе обављаће организационе јединице
Градске управе које су обрађивачи
предложених аката.''
Члан 13.
Досадашње
поглавље
XIV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ постаје поглавље XV,
а досадашњи чланови 149. и 150. постају
чланови 156. и 157.
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Члан 14.
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: 06-74-8/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

26. јун 2019. год.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи
улица и других делова насељених места на
територији града Зрењанина, за улице,
тргове и засеоке, који нису били додељени
пре доношења ове Одлуке.
Сви претходно додељени називи улица,
тргова и засеока остају на снази и
представљају саставни део ове Одлуке и
адресног регистра за Град Зрењанин
Члан 2.
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На основу члана 93. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС'', бр. 129/2007, 83/2014- други закон,
101/2016 - други закон и 47/2018), члана
181. став 1. Закона о државном премеру и
катастру („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и
47/17 – аутентично тумачење), члана 9.
Уредбе о адресном регистру („Службени
гласник РС“, број 63/17) и члана 36. и 128.
став.1.
Статута
града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
7/19) и чл. 6. и 7. Одлуке о утврђивању
назива улица и тргова (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 11/05 и
''Службени лист града Зрењанина'', бр.
21/08, 6/09 и 14/11), уз прибављену
сагласност Покрајинског Секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број 141-015-1/2019-03-22 од
21.06.2019. године, а по претходно
прибављеним мишљењима Националног
савета мађарске националне мањине (бр:
В/З/414/2019 од 20.12.2018.године и
В/З/71/2019
од
04.03.2019.
године),
мишљењима Националног савета румунске
националне мањине (бр: 75-1/19 од
18.03.2019. године; 80-1/19 од 18.03.2019.
године и 304/19 од 14.04.2019. године),
мишљењима Националног савета словачке
националне мањине (бр: 01-123/2018-07 од
28.11.2018.године и 01-17/2019-07 од
12.03.2019. године) и мишљење Савета за
међунационалне односе града Зрењанина
(бр.06-22-2/19-I од 12.03.2019. године),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 26.06.2019. године, донела је

МЗ “МУЖЉА”
1. ”БРАЋЕ ФОГАРОШИ” је назив за Улицу
бр.1 - продужетак постојеће улице Браће
Фогароши која почиње од улице Кошут
Лајоша, у кп 2574, између кп 12009 и кп
1002, сече кп 722, враћа се у кп 2574 и кп
722 у којој се завршава, а све у КО Мужља.
2. “МУЖЉАНСКИ РИТ” је назив за Улицу
бр.2 – почиње од предложене Улице 1, у кп
722, између кп 744/2 и кп 721, сече кп 2574,
протеже се дуж кп 768 и кп 2574 којом се
протеже до краја и у којој се завршава,
између кп 1490 и кп 1608, а све у КО
Мужља.
3. “ВЕЊЕШ” је назив за Улицу бр.5 –
почиње у кп 1808, између кп 1762 и кп
1788, протеже се дуж кп 2652/2, кп 2520, кп
2642, кп 2190 и кп 2174 до краја и у којој се
завршава, између кп 2175/15 и кп 2176/12, а
све у КО Мужља.
4. “ДЕОНИЦА” је назив за Улицу бр.6 –
почиње од предложене Улице 5 (кп 2642), у
кп 2630, између кп 2202/16 и кп 2185/1,
протеже се дуж кп 2630 до краја и укојој се
завршава, између кп 2195 и кп 2181/3, а све
у КО Мужља.
5. “МОСТАРСКА” је назив за Улицу бр.7 продужетак постојеће улице МОСТАРСКА
која почиње у кп 18889, пролази кроз кп
18881, протеже се дуж кп 15005/2 и кп
14619/143 у којој се завршава, све у КО
Зрењанин I, а у складу са договором са
”Сава Ковачевић”, пошто се улица протеже
и кроз ту МЗ.
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МЗ “САВА КОВАЧЕВИЋ”
1. “МОСТАРСКА” је назив за Улицу бр.7 продужетак постојеће улице МОСТАРСКА
која почиње у кп 18889, пролази кроз кп
18881, протеже се дуж кп 15005/2 и кп
14619/143, до угла улица 9. маја и Јожеф
Атиле, све у КО Зрењанин I, а у складу са
договором са МЗ”Мужља”, пошто се улица
протеже и кроз ту МЗ.
2. “МАТИЈЕ ГУПЦА” је назив за Улицу
бр.8 – почиње од постојеће улице Дрварска,
у кп 15705, између кп 15707 и кп 15687,
протеже се дуж кп 15705 у којој се
завршава, између кп 15692 и кп 15706, а све
у КО Зрењанин I.
МЗ “БОЛНИЦА- БЕРБЕРСКО”
1. “ЖИТНА” је назив за Улицу бр.13 –
почиње од кп 18529, протеже се дуж кп
18527/7, између кп 18529 и кп 18527/2;
18527/1, затим наставља дуж кп 10206 до
краја и у којој се завршава, између кп 18590
и кп 18573, а све у КО Зрењанин I.
2. “ЈУНАКА ВАСИЛИЈА РИСТИЋА” је
назив за Улицу бр.14 – почиње од постојеће
улице Фрање Клуза (кп 14461), у кп 10180,
између кп 18572/2 и кп 18599/1, протеже се
дуж кп 10180 и кп 18666/16 у којој се
завршава, између кп 18666/15 и кп
18525/14, а све у КО Зрењанин I.
3. “СТЕВЕ ЖИГОНА” је назив за Улицу бр.
17 – почиње од постојеће улице Миливоја
Тошкова (кп 7677/3), улица се протеже дуж
границе кп 7669/3 и кп 7671/1, кп 7669/1 и
кп 7671/1 у којој се завршава, спојивши се
са предложеном улицом Бегејски ред (кп
9417/1), а све у КО Зрењанин I.
МЗ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
1. “ШЕЋЕРАНСКИ ДРУМ” је назив за
Улицу бр.20 – почиње од постојеће улице
Панчевачка (кп 12895/3), почиње у кп
12882, између кп 12893/3 и кп 8480/1,
протеже се дуж кп 12882, кп 12852 и кп
12839/1 у којој се завршава, спојивши се са
Улицом 23, а све у КО Зрењанин I.
2. “БЕОГРАДСКА” је назив за Улицу бр.22
–
надовезује се на постојећу улицу
“Београдска” (кп 9638/1), почиње у кп
9497/1, између кп 8447 и кп 8441, протеже
се дуж кп 8432/3, кп 12990, кп 12991/1 и кп
5325 у којој се завршава, спојивши се са
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границом суседног насељеног места Ечка, а
све у КО Зрењанин I, а истовремено је
граница са месном заједницом “Зелено
поље” и наставља се према Београду.
МЗ “ЗЕЛЕНО ПОЉЕ”
1. “ИНДУСТРИЈСКА” је назив за Улицу
бр.21 – почиње од Улице бр. 23 (кп 12990),
а почиње у кп 15415, између кп 15344 и кп
15324/1, протеже се дуж кп 15415 и кп
15414/1 у којој се и завршава, између кп
15310/1 и кп 15302 , а све у КО Зрењанин I.
2. “ДР ЂОРЂА РАДИЋА” је назив за
Улицу бр.23 – наставак је постојеће улице
Др Ђорђа Радића (кп 15367/8), почиње у кп
15367/1, између кп 15365/118 и кп 15365/7,
протеже се дуж кп 15367/1 у којој се
завршава, између кп 15365/14 и кп
15365/13, а све у КО Зрењанин I.
3. “ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ 3. РЕДА” је
назив за Улицу бр.24 – почиње од улице
Лазаревачки друм (кп 12574), почиње у кп
15405, између кп 15050 и кп 15061, протеже
се дуж кп 15405 у којој се завршава,
спојивши се са постојећом улицом
Темишварски друм, а све у КО Зрењанин I.
4. “ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ”је назив за
Улицу бр.28 – продужетак постојеће улице
Лазаревачки друм (кп 12574), почиње у кп
5237, између кп 3955 и кп 3264/3, протеже
се дуж кп 5237 и кп 5238 у којој се
завршава спојивши се са границом
насељеног места Лазарево, а све у КО
Зрењанин III.
5. “ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ”је назив за
Улицу бр.31 – продужетак постојеће улице
Темишварски друм (кп 15403/2), почиње у
кп 5205, између кп 3205 и кп 5365, протеже
се дуж кп 5205, кп 3015 и кп 5226 у којој се
завршава спојивши се са границом
насељеног места Клек, све у КО Зрењанин
III, а у складу са договором са МЗ “Доља –
Црни шор”, пошто се улица протеже и кроз
ту МЗ.
6. “МАЛИ ШОР” је назив за Улицу бр.32 –
почиње од предложене Улице 31 (кп 5226),
почиње у кп 2975, између кп 2995 и кп
2994, протеже се дуж кп 2975 у којој се
завршава, између кп 2938 и кп 2936/1, све у
КО Зрењанин III, а у складу са договором
са МЗ “Доља – Црни шор”, пошто се улица
протеже и кроз ту МЗ.
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7. “КЛЕЧАНСКА” је назив за Улицу бр.33
– почиње од предложене Улице 31 (кп
5226), почиње у кп 2966, између кп 2993 и
кп 2970, протеже се дуж кп 2966 и кп 2974
у којој се завршава, између кп 3005 и кп
2951, све у КО Зрењанин III,а у складу са
договором са МЗ “Доља – Црни шор”,
пошто се улица протеже и кроз ту МЗ.
МЗ “ДОЉА – ЦРНИ ШОР”
1. “ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ” је назив за
Улицу бр.31 – је продужетак постојеће
улице Темишварски друм (кп 15403/2),
почиње у кп 5205, између кп 3205 и кп
5365, протеже се дуж кп 5205, кп 3015 и кп
5226 у којој се завршава спојивши се са
границом насељеног места Клек, све у КО
Зрењанин III, а у складу са договором са
МЗ “Зелено Поље”, пошто се улица
протеже и кроз ту МЗ.
2. “МАЛИ ШОР”је назив за Улицу бр.32 –
почиње од предложене Улице 31 (кп 5226),
почиње у кп 2975, између кп 2995 и кп
2994, протеже се дуж кп 2975 у којој се
завршава, између кп 2938 и кп 2936/1, све у
КО Зрењанин III, а у складу са договором
са МЗ “Зелено Поље”, пошто се улица
протеже и кроз ту МЗ.
3. “КЛЕЧАНСКА” је назив за Улицу бр.33
– почиње од предложене Улице 31 (кп
5226), почиње у кп 2966, између кп 2993 и
кп 2970, протеже се дуж кп 2966 и кп 2974
у којој се завршава, између кп 3005 и кп
2951, све у КО Зрењанин III, а у складу са
договором са МЗ “Зелено Поље”, пошто се
улица протеже и кроз ту МЗ.
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се завршава, између кп 13789 и кп 13791, а
све у КО Зрењанин I.
3. “ШУМАРСКА” је назив за Улицу бр.37 –
почиње од предложене Улице 35 (кп
13869), почиње у кп 13869 између кп
13835/1 и кп 13834, протеже се дуж кп
13869, у КО Зрењанин I, улица прелази у
КО Зрењанин III, где се протеже кп 2510,
сече кп 2531 и кп 2611 у којој се завршава.
4. “ЛИВАДСКА” је назив за Улицу бр.38 –
почиње од предложене Улице 35 (кп
5201/2), почиње у кп 2520/2 , између кп
2507/2 и кп 2521, протеже се дуж кп 2520/2
и кп 2520/1 у којој се завршава, спојивши се
са предложеном Улицом 37, а све у КО
Зрењанин III.
5. “КРАЦАЈЗЕНОВА” је назив за Улицу
бр.39 – почиње од предложене Улице 42
(кп 5192), почиње у кп 2585, између кп 2582
и кп 2536, протеже се дуж кп 2585 у којој се
завршава, спојивши се са предложеном
Улицом 34, а све у КО Зрењанин III.
6. “ПЛАЈЦОВА” је назив за Улицу бр.40 –
почиње од предложене Улице 42 (кп 5192),
почиње у кп 5202, између кп 2715 и кп
2536, протеже се дуж кп 5202 у којој се
завршава, спојивши се са предложеном
Улицом 34, а све у КО Зрењанин III.
7. “ЕЛЕКОВА” је назив за Улицу бр.41 –
почиње од предложене Улице 42 (кп 5203),
почиње у кп 2690, између кп 2689 и кп
2691, протеже се дуж кп 2690, сече кп 3022
у којој се завршава, спојивши се са
предложеном Улицом 34, а све у КО
Зрењанин III.

МЗ “ШУМИЦА”
1. “ФАЗАНСКА” је назив за Улицу бр.35 –
почиње од постојеће улице Балзакове, кп
13869 између кп 13754/2 и кп 15419,
протеже се дуж кп 13869, сече кп 13786/2 и
враћа се у кп 13869 у КО Зрењанин I, улица
прелази у КО Зрењанин III, где се протеже
кп 5201/1, кп 5201/3 и кп 2583 у којој се
завршава спојивши се са предложеном
Улицом 39.

8. “ПРВОМАЈСКА” је назив за Улицу бр.42
– продужетак постојеће улице Првомајска
(кп13866/2), почиње у кп 13866/2, између
кп 13700 и кп 15801, протеже се дуж кп
13866/2, у КО Зрењанин I, улица прелази у
КО Зрењанин III где се протеже кп 5192,
пролази кроз кп 2715 у кп 5203 у којој се
завршава.

2. “ЗЕЛЕНА” је назив за Улицу бр.36 –
почиње од предложене Улице 35 (кп
13869), почиње у кп 13800, између кп 13756
и кп 13801, протеже се дуж кп 13800 у којој

МЗ “ГРАДНУЛИЦА”
1. “МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ” је назив за
Улицу бр.43 - почиње од постојеће улице
Михајловачка (кп 13860), почиње у кп
13860, између кп 13472/6 и кп 13466/7,
протеже се дуж кп 13860, у КО Зрењанин
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I,улица прелази у КО Зрењанин III где се
протеже кп 5113 у којој се завршава
спојивши се са границом насељеног места
Михајлово.

дуж кп 13277/8 у КО Зрењанин I, улица
прелази у КО Зрењанин III где се протеже
кп 750/6, кп 750/1 у којој се завршава на
граници са кп 753.

2. “ВРАЊЕВАЧКА” је назив за Улицу
бр.44 – део већ постојеће улице Врањевачка
(кп 9533), почиње у кп 12, између кп 2 и кп
36, протеже се дуж кп 12 у којој се
завршава, између кп 11 и кп 27, а све у КО
Зрењанин I.

МЗ “АРАДАЦ” – АРАДАЦ
1. “СИГЕТ” је назив за Улицу бр.1 и Улицу
бр.11 (надовезују се једна на другу).
Улица бр.1 почиње од предложене Улице 6
(кп 3822/2), почиње у кп 5993/1, између кп
4220 и кп 3822/2, пролази дуж кп 5993/1 и
кп 5993/2 у којој се и завршава спојивши се
са предложеном Улицом 11, а све у КО
Српски Арадац.
Улица бр.11 је продужетак предложене
Улице 1 (кп 5993/2), почиње у кп 5993/2,
између кп 4782/2 и кп 4780, пролази дуж кп
5993/2 кроз коју се протеже до њеног краја,
завршава се на граници са суседним
насељеним местом Елемир, а све у КО
Српски Арадац.

МЗ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
1. “ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА“ је назив за
Улицу бр.45 – улица је продужетак
постојеће улице Жарка Зрењанина (кп
9528), почиње у кп 13858/1, између кп
13381/1 и кп 671/2, протеже се дуж кп
13858/1 у којој се завршава, између кп
13390/9 и кп 13420/4, а све у КО Зрењанин
I.
2. “МЕЛЕНАЧКИ ДРУМ” је назив за
Улицу бр.46 – почиње од предложене
Улице 45 (кп 13858/1), почиње у кп
13858/1, између кп 13391/5 и кп 13421/2,
протеже се дуж кп 13858/1 КО Зрењанин I,
улица прелази у КО Зрењанин III где се
протеже кп 5081 у којој се завршава, на
граници са насељеним местом Елемир.
3. “НОВА МЕЛЕНАЧКА” је назив за Улицу
бр.47 – почиње у кп 13856/2, између кп
13366/2 и кп 13391/1, протеже се дуж кп
13856/3 у којој се завршава, између кп
13408/2 и кп 13348/1, а све у КО Зрењанин
I.
4. “ЖЕЛЕЗНИЧКА” је назив за Улицу бр.
53 – продужетак постојеће улице
Железничка (кп 13853/3), почиње у кп
13853/3, између кп 13278/2 и кп 13299/1,
протеже се дуж кп 13853/3 и кп 13853/1, у
КО Зрењанин I, улица прелази у КО
Зрењанин III где се протеже кп 5077 у којој
се завршава спојивши се са границом
насељеног места Арадац. Напомена: до
кружног тока то је продужетак постојеће
улице Железничке , а после тога дати нови
заједнички назив “ЕЛЕМИРСКИ ПУТ”
(исти назив усвојили МЗ Арадац и МЗ
Елемир), како је и предложено у Елаборату
РГЗ-а.
5. “НОВА ЕЛЕМИРСКА” је назив за Улицу
бр.54 - почиње од кп 13277/2, и кп 13277/8,
између кп 13277/9 и кп 13277/1, протеже се

2. “ТИСКИ РЕД” је назив за Улицу бр. 8. и
Улицу бр. 9 (надовезују се једна на другу).
Улица бр.8 –
почиње од границе са
суседним насељеним местом Зрењанин,
почиње у кп 2737, између кп 2683/1 и кп
2682/2, протеже се дуж кп 2737 у КО
Словачки Арадац, улица прелази у другу
карастарску општину Српски Арадац, где
се протеже дуж кп 6629 у којој се и
завршава спојивши се са предложеном
Улицом 9 .
Улица бр.9 – почиње од предложене Улице
8 (кп 6629), почиње у кп 6629, између кп
6632 и кп 6633, улица се протеже дуж кп
6629 у којој се и завршава на граници са
суседним насељеним местом Елемир, а све
у КО Српски Арадац.
3. “ГРОЖЂАНСКА” је назив за Улицу
бр.10 – продужетак је постојеће улице
Петра Драпшина (кп 704), почиње у кп 707,
између кп 706 и кп 708, пролази дуж кп
707 и кп 5988/2, сече кп 6629, протеже се
дуж кп 3301 кроз коју се протеже до њеног
краја, завршава се између кп 3461 и кп
3361/2, а све у КО Српски Арадац.
4. “КАПЕТАНА НАЛЕПКЕ” је назив за
Улицу бр.13 – која је продужетак постојеће
улице Капетана Налепке (кп 1011), почиње
у кп 913, између кп 92 и кп 918/2, улица
пролази кроз кп 913 и завршава се у кп
5984/2, спојивши се са постојећом улицом
Танаска Рајића, а све у КО Српски Арадац.
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5. “АЛЕКСЕ ШАНТИЋА” је назив за
Улицу бр.25 – која почиње од постојеће
улице Петра Драпшина (кп 595/26),
почиње у кп 595/26, између кп 595/24 и кп
595/25, улица се протеже дуж кп 595/26, кп
529 и кп 527 кроз коју се протеже до краја
и завршава се између кп 525 и кп 634, а све
у КО Српски Арадац.
6. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр.26 –
која почиње од предложене Улице 25 (кп
595/26), почиње у кп 595/26, између кп
595/19 и кп 631, улица се протеже дуж кп
595/26 до краја и завршава се између кп
595/1 и кп 616, а све у КО Српски Арадац.
7. “БРАНКА ЋОПИЋА” је назив за Улицу
бр.27 – улица почиње од постојеће улице
Бешенова (кп 998), почиње у кп 595/26,
између кп 595/31 и кп 209, улица се
протеже дуж кп 595/26, граничим
катастарских општина Српски Арадац и
Словачки Арадац, кроз коју се протеже до
краја и завршава се спојивши се са
постојећом улицом Штурова, а све у КО
Словачки Арадац.
8. “ИВЕ АНДРИЋА” је назив за Улицу
бр.28 – која почиње од постојеће улице
Бранка Радичевића (кп 582), почиње у кп
595/26, између кп 567/1 и кп 594, улица се
протеже дуж кп 595/26 до краја и завршава
се између кп 554/1 и кп 595/25 , а све у КО
Српски Арадац.
9. “ЕЛЕМИРСКИ ПУТ” је назив за Улицу
бр.30 – која је продужетак предложене
Улице 1 (кп 5077, КО Зрењанин III),
почиње у кп 1124 од границе са суседним
насељеним местом Зрењанин, протеже се
дуж кп 1124 (КО Словачки Арадац),
прелази у другу катастарску општину
Српски Арадац кп 5979, сече кп 1796/2, кп
2176/2, протеже се дуж кп 5980 и завршава
у њој, на граници са суседним насељеним
местом Елемир. Уједно, то је и заједничка
улица са МЗ “Елемир” и МЗ “Жарко
Зрењанин”.
МЗ “БЕЛО БЛАТО” – БЕЛО БЛАТО
1. “МАРШАЛА ТИТА” је назив за Улицу
бр.1 – која је продужетак постојеће улице
Маршала Тита (кп 491), почиње у кп 688,
између кп 671 и кп 462, пролази кроз кп
3252/2 и кп 4438 кроз коју се протеже до
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њеног краја, завршава се на граници са кп
4435, а све у КО Бело блато.
2. “БЕЛОБЛАТСКИ ПУТ” је назив за
Улицу бр.2 – то је продужетак предложене
Улице 1 (кп 8069, КО Перлез), почиње у кп
4431 од границе са суседним насељеним
местом Перлез. Улица се протеже кроз кп
4431 у којој се и завршава, између кп 2618 и
кп 1981, а све у КО Бело Блато. Уједно, то
је заједничка улица и за МЗ“Лукино Село”
и МЗ “Перлез”.
МЗ “БОТОШ”- БОТОШ
1. “ДРУМ КАПЕТАНА РАДИВОЈЕВИЋА”
је назив за Улицу бр. 2 – почиње од
постојеће улице Тозе Марковића (кп 555/2),
почиње у кп 555/2, између кп 735/1 и кп
401, улица се протеже дуж кп 1655, сече кп
1686/3, кп 1866/1 и кп 3923 у којој се и
завршава на граници насељеног места
Томашевац, а све у КО Ботош. То је
заједничка улица и за МЗ”Томашевац” и
МЗ”Орловат”.
2. “ТОШИН БУНАР” је назив за Улицу бр.
3 – која почиње од постојеће улице
Омладинска (кп 395/1), почиње у кп 1786,
између кп 1785 и кп 390/3, улица се
протеже дуж кп 1786, сече кп 1798 и враћа
се у кп 1786 у којој се и завршава између кп
1830/3 и кп 1762, а све у КО Ботош.
3. “АЛАСКА” је назив за Улицу бр. 4 – која
почиње од постојеће улице Тамишка
(кп 296/1), почиње у кп 296/1, сече кп 291,
пролази кроз кп 3923 у којој се и завршава,
а све у КО Ботош.
МЗ “ЕЛЕМИР” – ЕЛЕМИР
1. “ИНДУСТРИЈСКА” је назив за Улицу
бр.1 – која је продужетак предложене
Улице 1 (кп 1754, КО Михајлово), почиње
од границе са суседним насељеним местом
Михајлово, у кп 1642, сече кп 1702, улица
се протеже дуж кп 1703, пролази кроз кп
1801, кп 1402/1 и кп 1402/10 у којој се и
завршава, између кп 1402/124 и кп 3051/3, а
све у КО Српски Елемир.
2. “ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА” је назив за
Улицу бр.3 – која почиње од постојеће
улице Пролетерска (кп 1386/1), почиње у кп
1386/97, сече кп 1398/110, улица се протеже
дуж кп 1398/11 у којој се и завршава,
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између кп 3300/7 и кп 1398/10, а све у КО
Српски Елемир.
3. “ПРОЛЕТЕРСКА” је назив за Улицу бр.6
– која је продужетак постојеће улице
Пролетерска (кп1386/1), почиње у кп
4166/21 кроз коју пролази, сече кп 4168/1,
улица се протеже дуж кп 4166/21 у којој се
завршава спојивши се са предложеном
Улицом 24, а све у КО Српски Елемир.
4. “МАЛИ БАБАТОВ” је назив за Улицу
бр.8 – која почиње од предложене Улице 12
(кп 4423), почиње у кп 4342, улица пролази
кроз кп 4344, кп 4328, кп 4174, протеже се
дуж кп 4175/1 и кп 4171/15 у којој се и
завршава, између кп 4257/2 и кп 4179/15, а
све у КО Српски Елемир.
5. “СРЕДЊИ БАБАТОВ” је назив за Улицу
бр.9 – која почиње од предложене Улице 8
(кп 4173), почиње у кп 4173, протеже се
дуж кп 4236 у којој се и завршава, између
кп 4230/2 и кп 4375, а све у КО Српски
Елемир.
6. “ВЕЛИКИ БАБАТОВ” је назив за Улицу
бр.10 – која почиње од предложене Улице
12 (кп 4929), почиње у кп 4171/15, протеже
се дуж кп 4171/15 и кп кп 4172/1, пролази
кроз кп 4173 у којој се и завршава,
спојивши се са предложеном Улицом 8, а
све у КО Српски Елемир.
7. “ЗАПАДНИ БАБАТОВ” је назив за
Улицу бр.11 – која почиње од предложене
Улице 12 (кп 4451), почиње у кп 4920,
протеже се дуж кп 4910/35 и кп 4910/36 у
којој се и завршава, између кп 4910/27 и кп
4924/4, а све у КО Српски Елемир.
8. “БАБАТОВО” је назив за Улицу бр.12 –
која почиње од предложене Улице 6 (кп
4166/21), почиње у кп 4166/21, протеже се
дуж кп 4166/21, кп 4167/1, кп 4929 и кп
4423, сече кп 4419/4 и кп 4419/5 у којој се и
завршава, спојивши се са границом са
суседним насељеним местом Тараш, а све у
КО Српски Елемир.
9. “ЕЛЕМИРСКИ ПУТ” је назив за Улицу
бр.22 – која почиње од постојеће улице
Здравка Челара (кп280), почиње у кп 820/1,
улица се протеже дуж кп 820/1 и кп 5980 у
којој се и завршава, на граници са суседним
насељеним местом Арадац, а све у КО
Елемир.
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МЗ “ЕЧКА” – ЕЧКА
1. “ЛУКИЋЕВСКИ ПУТ” је назив за Улицу
бр.2 – која почиње од постојеће улице
Загребачка
(кп
1023)од
раскрснице
магистралног пута М13, почиње у кп 1023,
сече кп 4930/1, пролази дуж кп 4924 кроз
коју се протеже до краја, завршава се на
граници са суседним насељеним местом
Лукићево, а све у КО Ечка.
2. “ЗРЕЊАНИНСКА” је назив за Улицу
бр.3 - продужетак је већ постојеће улице
почиње у кп 1876, између кп 1897 и кп
1875, пролази дуж кп 1876 кроз коју се
протеже до краја, завршава се на граници са
кп 2402/2, а све у КО Ечка.
3. “ПУПИНОВА” је назив за Улицу бр.4 која је продужетак постојеће улице
Пупинова (кп 1834), почиње у кп 2051/1,
између кп 1838 и кп 1833/1, пролази дуж кп
2051/1 кроз коју се протеже до краја,
завршава се спојивши се са постојећом
улицом Новосадска (кп 2051/1), а све у КО
Ечка.
МЗ “КЛЕК” – КЛЕК
1. ”ЈОВАНА ДУЧИЋА” је назив за Улицу
бр.1– улица почиње од постојеће улице
Васе Мискина (кп 44), почиње у кп 297/140,
сече кп 297/137, пролази дуж кп 1584 и кп
641 кроз коју се протеже до њеног краја,
завршава се на граници са суседним
насељеним местом Јанков мост, а све у КО
Клек.
2. “ЛУКЕ ВУКАЛОВИЋА” је назив за
Улицу бр.2 - почиње од постојеће улице
Др. Спасоја Спајића (кп 268), почиње у кп
189/7 у којој се и завршава, а све у КО
Клек.
МЗ“ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН”КНИЋАНИН
1. “ВОЈВОДЕ СТЕВАНА КНИЋАНИНА”
је назив за Улицу бр.1– која је продужетак
постојеће
улице
Војводе
Стевана
Книћанина (кп 1289), почиње у кп 2450,
између кп 2001 и кп 1603, пролази дуж кп
2450 и кп 2486/2 кроз коју се протеже до
њеног краја, завршава се на граници са кп
2141, а све у КО Книћанин.
МЗ “ЗЛАТИЦА”- ЛАЗАРЕВО
1. “МИХАЈЛА ПУПИНА” је назив за
Улицу бр.1 - улица почиње од постојеће
улице Главна (кп 1920/1), почиње у кп 1907
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којом се протеже, сече кп 1905/1, пролази
кроз кп 1904/1 у којој се завршава на
граници са кп 1903/1, а све у КО Лазарево.
2. “БОШКА БУХЕ” је назив за Улицу бр.2 је продужетак постојеће улице Бошко Буха
(кп 1910), почиње у кп 1910, између кп
1905/1 и кп 1915, улица се протеже кп 1910
и кп 1899 у којој се завршава, између кп
1900 и кп 1898, а све у КО Лазарево.
МЗ “ЛУКИНО СЕЛО” – ЛУКИНО
СЕЛО
1. “БЕЛОБЛАТСКИ ПУТ” је назив за
Улицу бр.1 - која је продужетак постојеће
улице Иве Лоле Рибара (кп 458), почиње у
кп 1030, између кп 1909 и кп 996, пролази
дуж кп 1030 и кп 1031 кроз коју се протеже
до њеног краја, завршава се на граници са
суседним насељеним местом Перлез, а све у
КО Лукино село. Уједно, то је заједничка
улица и за МЗ“ Бело Блато” и МЗ “Перлез”.
2. “ПЕНТЕКОВА” је назив за Улицу бр. 2 –
она почиње од предложене Улице бр. 1 (кп
1030), почиње у кп 1026, између кп 995 и кп
1010, пролази кроз кп 1026 и кп 1009,
протеже се дуж кп 1027 и кп 772 кроз коју
се протеже до њеног краја, завршава се
између кп 771 и кп 770, а све у КО Лукино
село.
3. “ГРОБЉАНСКА” је назив за Улицу бр.
3- која почиње од постојеће улице Маршала
Тита (кп 456), почиње у кп 319, између кп
318 и кп 320, протеже се дуж кп 319, кп 761
и кп 762, сече кп 660, кп 698, завршава се у
кп 766, а све у КО Лукино село.
МЗ “МЕЛЕНЦИ” – МЕЛЕНЦИ
1. “БАШАИДСКИ ПУТ” је назив за Улицу
бр.1 - то је продужетак већ постојеће улице
Башаидски пут (кп 3827), почиње у кп
12426/1, пролази дуж кп 12426/1, кп 12427
и кп 12428 кроз коју се протеже до њеног
краја, завршава се на граници са суседним
насељеним местом Башаид, а све у КО
Меленци.
2. “БАЊА РУСАНДА” је назив за Улицу
бр.3 – која почиње од постојеће улице
Проке Средоје (кп 3825), почиње у кп 21,
између кп 29 и кп 18, протеже се дуж кп 21
до краја, завршава се између кп 19 и кп 27,
а све у КО Меленци.
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3. “АНЕ КЉАЈИЋ” је назив за Улицу бр.4 која почиње од предложене Улице 10 (кп
3826), почиње у кп 3825, између кп 87 и кп
51, протеже се дуж кп 3825 до краја,
завршава се између кп 3822 и кп 41, а све у
КО Меленци
4. “РАДНИЧКО НАСЕЉЕ” је назив за
Улицу бр. 7 и Улицу бр. 8
Опис предложене Улице бр.7 – улица
почиње од постојеће улице Живе Брцанског
(кп 3832), почиње у кп 3829, између кп 142
и кп 143, протеже се дуж кп 3829 до краја,
завршава се између кп 108/1 и кп 154, а све
у КО Меленци.
Опис предложене Улице бр.8 – улица
почиње од предложене Улице 7 (кп 3829),
почиње у кп 3829, између кп 142 и кп 113,
протеже се дуж кп 3829 до краја, завршава
се између кп 133 и кп 118, а све у КО
Меленци.
5. “ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ” је назив за
Улицу бр.9 - почиње од постојеће улице
Српских владара (кп 3884), почиње у кп
3631/1, између кп 3625 и кп 3630/2, протеже
се дуж кп 3631/1 и кп 12424/1 у којој се и
завршава, између кп 12820 и кп 11015, а све
у КО Меленци.
6. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр.10 улица је продужетак постојеће улице
Српских владара (кп 3884), почиње у кп
3826, између кп 84 и кп 89, пролази дуж кп
3826, кп 12859 и кп 12861 кроз коју се
протеже до њеног краја, завршава се између
кп 8693/11 и кп 8005, а све у КО Меленци.
7. “ВОЈВОЂАНСКА” је назив за Улицу
бр.11 - која почиње у кп 3842, између кп
189 и кп 858/1 пролази дуж кп 3842 и кп
858/1 и кп 12865 у којој се и завршава,
између кп 8272 и кп 859/2, а све у КО
Меленци.
8. “ВИНОГРАДАРСКА” је назив за Улицу
бр.12 – улица је продужетак постојеће
улице Војнов Паје (кп 3859), почиње у кп
12915, протеже се дуж кп 12918 кроз коју се
протеже до њеног краја, завршава се на
граници са суседним насељеним местом
Кумане, а све у КО Меленци.
9. “ОМЛАДИНСКА” је назив за Улицу
бр.14 - која почиње од постојеће улице
Чапајева (кп 3897), почиње у кп 3897,
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између кп 2846 и кп 2816, протеже се дуж
кп 3897 до краја, завршава се између кп
2822 и кп 2825, а све у КО Меленци.
10. “ВАШАРИШТЕ” је назив за Улицу
бр.15 - која почиње од предложене Улице
16 (кп 3929), почиње у кп 3929, између кп
3675/1 и кп 3677, протеже се дуж кп 3929
до њеног краја, завршава се између кп 3665
и кп 3679, а све у КО Меленци.
11. “ВЛАШКАЊСКО НОВО НАСЕЉЕ” је
назив за Улицу бр. 16. и Улицу бр. 17. Ове
две улице се настављају једна на другу.
Улица бр.16 почиње од постојеће улице
Његошева (кп 3923), почиње у кп 3930,
између кп 3656/1 и кп 3654, протеже се дуж
кп 3930, кп 3929, и кп 3716, у којој се и
завршава између кп 3715 и кп 3714, а све у
КО Меленци.
Улица бр.17 – улица почиње од постојеће
улице Његошева (кп 3923), почиње у кп
3927, између кп 3746 и кп 3736, протеже се
дуж кп 3927 и кп 3925/1 у којој се и
завршава, између кп 3816 и кп 3715, а све у
КО Меленци.
12. “АЛЕКСАНДРА РКМАНА” је назив за
Улицу бр. 18 - та улица почиње од
предложене Улице 17 (кп 3925/1), почиње у
кп 3925/1, између кп 3750 и кп 3808,
протеже се дуж кп 3925/1 и кп 3896 до
њеног краја, завршава се између кп 2896 и
кп 3823, спојивши се са постојећом улицом
Радничка, а све у КО Меленци.
МЗ “МИХАЈЛОВО” - МИХАЈЛОВО
1. “ИНДУСТРИЈСКА” је назив за Улицу бр.
1 - која почиње од постојеће улице Киш
Ференца (кп 479), почиње у кп 478, између
кп 171/2 и кп 416, пролази дуж кп 478 и кп
1754 кроз коју се протеже до њеног краја,
завршава се на граници са суседним
насељеним местом Елемир, а све у КО
Михајлово.
Предложена Улица бр.1 је део постојеће
улице Нови ред, али је предлог да улица
носи заједнички назив као и улица бр 1 у
МЗ Елемир.
2. “ПЕТЕФИ ШАНДОРА” је назив за
Улицу бр. 2 - продужетак постојеће улице
Петефи Шандора (кп 385), почиње у кп
1744, између кп 1746/1 и кп 1743/51,
пролази дуж кп 1744, сече кп 1745 и кп
1743/1, завршава се на граници са суседним
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насељеним местом Зрењанин, а све у КО
Михајлово
МЗ “ОРЛОВАТ” – ОРЛОВАТ
1. “ПРОЛЕТЕРСКА” је назив за Улицу бр.1
и Улицу бр.5 (надовезују се једна на другу)
Опис предложене Улице бр.1 – улица
почиње од предложене Улице 2 (кп 1858/2),
у кп 1955, пролази дуж кп 1955 и завршава
се у кп 1866/2 у којој се спаја са постојећом
улицом Уроша Предића (кп 742/1), а све у
КО Орловат.
Опис предложене Улице бр.5 – улица
почиње од предложене Улице 2 (кп 1858/2),
улица почиње у кп 1956/1, пролази дуж кп
1956/1 и завршава се у њој спојивши се са
предложеном Улицом 3, а све у КО
Орловат.
Ова улица у стварности већ постоји као
“ПРОЛЕТЕРСКА” улица, али остаје да се
само евидентира и озваничи у Катастру и
РГЗ.
2.
“КАПЕТАНА
ЂОРЂА
РАДИВОЈЕВИЋА” је назив за Улицу бр. 2 улица је продужетак постојеће улице
Капетана Ђорђа Радивојевића (кп 311),
почиње у кп 1858/2, сече кп 1956/1,
протеже се дуж кп 1858/2 и завршава се у
кп 1858/1, између кп 1955 и кп 1956/1, а све
у КО Орловат.
3. “ЗМАЈ ЈОВИНА” је назив за Улицу бр. 3
- улица почиње у кп 309/1, између кп 308 и
кп 2032, сече кп 1962/1, пролази дуж кп
1956/1 и завршава се у њој код кп 1957, а
све у КО Орловат.
4. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр. 4 улица почиње од постојеће улице Тамишка
(кп 242/1), улица почиње у кп 309/1, између
кп 309/3 и кп 113, сече кп 296 и кп 402,
пролази дуж кп 1956/1 и завршава се у њој
на граници са кп 1853/3, а све у КО
Орловат.
5. “ЖЕЛЕЗНИЧКА” је назив за Улицу бр. 6
- улица почиње у кп 1956/1, сече
предложену Улицу 4 пролази крош кп
1956/1 и завршава се у њој спојивши се са
предложеном Улицом 3, а све у КО
Орловат.
6. “БАНАТСКИХ МИЛИТАРА” је назив за
Улицу бр. 7- улица је продужетак
предложене Улице 2 (кп 4317, КО
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Томашевац), улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Томашевац,
пролази дуж кп 2032, сече кп 2064/1 и
завршава се у кп 1960 спојивши се са
предложеном Улицом 10, а све у КО
Орловат.

4. “СЕЛИШТЕ” је назив за Улицу бр. 6 улица је продужетак постојеће улице Змај
Јовина (кп 3441), почиње у кп 3442/1, улица
се протеже дуж кп 3442/1 и кп 8134, у којој
се и завршава, између кп 6958 и кп 8133, а
све у КО Перлез.

7. “БОТОШКИ ДРУМ” је назив за Улицу
бр. 10 - улица почиње од постојеће улице
Иве Лоле Рибара (кп 311), почиње у кп
1961, између кп 309/1 и кп 1956/1, пролази
кроз кп 1960, протеже се дуж кп 2029 и кп
2818 у којој се и завршава, између кп 2124 и
кп 2922/4, а све у КО Орловат.

5. “ПАП ПАВЛА” је назив за Улицу бр. 8 улица почиње од постојеће улице
Београдски пут (кп3360), почиње у кп 3360,
улица се протеже дуж кп 403 у којој се и
завршава, између кп 407 и кп 402, а све у
КО Перлез.

8. “ПОДОЛИНСКА” је назив за Улицу бр.
13 - улица почиње у кп 146, између кп 144 и
кп 148/1, пролази дуж кп 146, кп 708/2 и кп
751 у којој се и завршава на граници са кп
1954, а све у КО Орловат.
9. “ДОСИТЕЈЕВА” је назив за Улицу бр.
14 - улица почиње у кп 117, између кп 104 и
кп 118, пролази дуж кп 62, кп 819 и кп
951/53 завршава се у њој на граници са кп
951/1, а све у КО Орловат.
МЗ “ПЕРЛЕЗ” – ПЕРЛЕЗ
1. “БЕЛОБЛАТСКИ ПУТ” је назив за
Улицу бр. 1 - која је продужетак
предложене Улице 1 (кп 1031, КО Лукино
село), почиње од границе са суседним
насељеним местом Лукино село, у кп 8069,
улица се протеже дуж кп 8069, у којој се и
завршава на граници са суседним
насељеним местом Бело блато, а све у КО
Перлез. Уједно, то је заједничка улица и за
МЗ“ Бело Блато” и МЗ “Лукино Село”.
2.
“КРАЉА
АЛЕКСАНДРА
КАРАЂОРЂЕВИЋА” је назив за Улицу бр.
3 - продужетак већ постојеће улице Краља
А.Карађорђевића (кп 3362), почиње у кп
3362, улица се протеже дуж кп 3362, у којој
се и завршава спојивши се са постојећом
улицом Др. Васе Стајића (кп 3385), а све у
КО Перлез.
3. “МЛИНСКА” је назив за Улицу бр. 4 почиње од постојеће улице Светосавска (кп
3363/1), почиње у кп 3404, улица се
протеже дуж кп 8322, у којој се и завршава,
између кп 6545 и кп 6168, а све у КО
Перлез.

6. “БОГOМИЛА КАРЛАВАРИСА” је назив
за Улицу бр. 9 - улица почиње од постојеће
улице Београдски пут (кп3360), почиње у
кп 3360, улица се протеже дуж кп 390 у
којој се и завршава, између кп 397 и кп 387,
а све у КО Перлез.
7. “КАПЕТАНА ЈАНЧЕ” је назив за Улицу
бр. 10 - почиње од постојеће улице
Београдски пут (кп3360), почиње у кп 3360,
улица се протеже дуж кп 379 у којој се и
завршава, између кп 380 и кп 374, а све у
КО Перлез.
8. “АДАМА СТЕФАНОВИЋА” је назив за
Улицу бр. 11- почиње од постојеће улице
Београдски пут (кп 3360), почиње у кп
3360, улица се протеже дуж кп 254 у којој
се и завршава, између кп 253 и кп 255, а све
у КО Перлез.
9. “ЦАРСКА БАРА” је назив за Улицу бр.
12 - почиње од постојеће улице Београдски
пут (кп 3360), почиње у кп 3360, улица се
протеже дуж кп 1 у којој се и завршава,
између кп 2 и кп 1670/18 (КО Стајићево), а
све у КО Перлез.
Улица бр. 12 КО Перлез преклапа се са
улицом бр.8 КО Стајићево па је предлог да
носе исти назив “Царска Бара”.
10. “РЕВЕНИЦА” је назив за Улицу бр. 13 почиње од постојеће улице Београдски пут
(кп3360), почиње у кп 3360, улица се
протеже дуж границе кп 17 и кп 18, границе
кп 14 и кп 21 и завршава на граници са кп
8070/1, а све у КО Перлез.
11. “ТИГАЊИЦА” је назив за Улицу бр. 15
- почиње од постојеће улице Београдски
пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се
протеже дуж границе кп 121 и кп 120, 118 и
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116 и завршава на граници са кп 8070/1, а
све у КО Перлез.

завршава спојивши се са предложеном
Улицом 7, а све у КО Стајићево.

12. “БЕГЕЈСКИ РЕД” је назив за Улицу бр.
16 - почиње од постојеће улице Београдски
пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се
протеже дуж кп 139/2 у којој се и завршава
на
граници са кп 8070/1, а све у КО Перлез.

6. “ПАРОХА САВЕ СТАЈИЋА” је назив за
Улицу бр. 6 - која почиње од предложене
Улице 4 (кп 1669/1), почиње у кп 1669/1,
пролази дуж кп 1670/55 у којој се и
завршава спојивши се са предложеном
Улицом 8 на граници са насељеним местом
Перлез, а све у КО Стајићево.

13. “ЛОВАЧКА” је назив за Улицу бр. 17 почиње од постојеће улице Београдски пут
(кп 3360), почиње у кп 3360, улица се
протеже дуж границе кп 158 и кп 159, 161 и
163 и завршава на граници са кп 8070/1, а
све у КО Перлез.
14. “БРОДАРСКА” је назив за Улицу бр. 18
- почиње од постојеће улице Београдски
пут (кп 3360), почиње у кп 3360, улица се
протеже дуж границе кп 170 и кп 175, 171 и
174 и завршава на граници са кп 8070/1, а
све у КО Перлез.
МЗ “СТАЈИЋЕВО” – СТАЈИЋЕВО
1. “БЕОГРАДСКИ ПУТ” је назив за Улицу
бр. 1 - улица је продужетак постојеће улице
Београдски пут (кп 3360, КО Перлез),
почиње од границе са насељеним местом
Перлез, пролази дуж кп 1678/1 кроз коју се
протеже до њеног краја, између кп 1630/1 и
кп 1682, а све у КО Стајићево.
2. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр. 2 почиње од предложене Улице 1 (кп 1678/1),
почиње у кп 1678/1, пролази кроз кп 1659 и
кп 1663 у којој се и завршава, а све у КО
Стајићево.
3. “КРАЉА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА”
је назив за Улицу бр. 3 - улица почиње од
предложене Улице 2 (кп 1662), почиње у кп
1665/18, пролази дуж кп 1665/18 у којој се и
завршава спојивши се са предложеном
Улицом 4, а све у КО Стајићево.
4. “БЕЛОБЛАЋАНСКИ ПУТ” је назив за
Улицу бр. 4 - почиње од предложене Улице
1 (кп 1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази
дуж кп 1669/1, сече кп 1671 и завршава на
граници са насељеним местом Лукино село,
а све у КО Стајићево.
5. “ВОЈВОДЕ ПУТНИКА” је назив за
Улицу бр. 5 - почиње од предложене Улице
1 (кп 1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази
дуж кп 1673/1 и кп 1673/2 у којој се и

7. “БЕГЕЈСКА” је назив за Улицу бр. 7 почиње од предложене Улице 5 (кп
1670/19), почиње у кп 1670/19, пролази дуж
кп 1670/19 у којој се и завршава спојивши
се са предложеном Улицом 8 на граници са
насељеним местом Перлез, а све у КО
Стајићево.
8. “ЦАРСКА БАРА” је назив за Улицу бр. 8
- почиње од предложене Улице 1 (кп
1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази дуж
кп 1 (КО Перлез) у којој се и завршава,
између кп 1670/18 и кп 2 (КО Перлез), а све
у КО Стајићево и КО Перлез. Ова улица се
поклапа и са улицом бр. 12 МЗ “Перлез”.
9. “ЛИВАЂАНСКИ ПУТ” је назив за Улицу
бр. 9 - почиње од предложене Улице 1 (кп
1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази дуж
кп 1657 и кп 1653, пролази кроз кп 1638 у
којој се и завршава на граници са кп 1639, а
све у КО Стајићево.
МЗ “ТАРАШ” – ТАРАШ
1. “ПАРТИЗАНСКА” је назив за Улицу бр.1
– улица је продужетак постојеће улице
Бориса Кидрича (кп 536), почиње у кп
707/39 кроз коју се протеже уз границу са
кп 192 и завршава се код кп 193, а све у КО
Тараш.
2. “БАБАТОВО” је назив за Улицу бр.2 улица је продужетак предложене Улице 6
(кп 4419/5, КО Елемир), почиње од границе
са суседним насељеним местом Елемир у
кп 2308, протеже се дуж кп 2308, сече кп
2307 у којој се и завршава спојивши се са
постојећом улицом Бориса Кидрича (кп
536), а све у КО Тараш.
3. “СКЕЛСКА” је назив за Улицу бр.3 почиње од постојеће улице Пролетерска (кп
673), почиње у кп 2628/1, између кп 2711 и
кп 2625/3, протеже се дуж кп 2628/1 и кп
2628/2 у којој се завршава спојивши се са
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предложеним Улицама 6 и 9, а све у КО
Тараш.
4. “БРУСИН ОБРАДА” је назив за Улицу
бр.4 и Улицу бр.7 (надовезују се)
Улица бр.4 почиње од предложене Улице 3
(кп 2628/1), почиње у кп 5367, протеже се
дуж кп 2510 у којој се завршава, између кп
2511 и кп 2440, а све у КО Тараш.
Улица бр.7 – продужетак је постојеће улице
Тозе Марковића (кп 441), почиње у кп 673
коју и сече, пролази дуж кп 2710, кп 2707 у
којој се завршава, спојивши се са
предложеном Улицом 3, а све у КО Тараш.
5. “ДОСТАНИЋ ВАСЕ” је назив за Улицу
бр.5 и Улицу бр.8 (надовезују се)
Улица бр.5 – улица почиње од предложене
Улице 3 (кп 2628/1), почиње у кп 5367,
протеже се дуж кп 2439 у којој се завршава,
између кп 2373 и кп2440, а све у КО Тараш.
Улица бр.8 – је продужетак постојеће улице
Штросмајерова (кп 406), почиње у кп 673
коју и сече, сече кп 2694, кп 2690//1, кп
2685 и кп 2677/1 у којој се завршава,
спојивши се са предложеном Улицом 3, а
све у КО Тараш.
6. “БЕРЧЕГ ЕВГЕНИЈА – ГЕНЕ” је назив за
Улицу бр.6 и Улицу бр.9 (надовезују се)
Улица бр. 6 – почиње од предложене Улице
3 (кп 2368), почиње у кп 2368 којом се
протеже и у којој се завршава, између кп
2374 и кп 2364, а све у КО Тараш.
Улица бр. 9 – почиње од постојеће улице
Пролетерска (кп 673), почиње у кп 2369
кроз коју се протеже до краја, у којој се
завршава, спојивши се са предложеном
Улицом 3, а све у КО Тараш.
МЗ “ТОМАШЕВАЦ” – ТОМАШЕВАЦ
1. “БАНАТСКИХ МИЛИТАРА” је назив за
Улицу бр.2 - то је продужетак постојеће
улице Маршала Тита (кп 100). Улица
почиње у кп 4149, између кп 4167 и кп
4169/1. Улица 2 протеже се кп 4149 и кп
4325, завршава се у кп 4317 на граници са
суседним насељеним местом Орловат, а све
у КО Томашевац.
2. “ДРУМ КАПЕТАНА РАДИВОЈЕВИЋА”
је назив за Улицу бр.3 - почиње од
постојеће улице Николе Велисављева (кп
740), почиње у кп 740, између кп 1213 и кп
1187, улица сече кп 1215/1, кп 1218,
протеже се дуж кп 1508, сече кп 1509, кп
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1553 и завршава у кп 1551 на граници са
суседним насељеним местом Ботош, а све у
КО Томашевац.
3. “МАРИЈЕВАЧКА” је назив за Улицу бр.4
- почиње у кп 972, између кп 970 и кп 1197,
улица се протеже дуж кп 972, кп 1010, кп
1061, сече кп 1544, протеже се дуж кп 3111,
кп 3112/1, кп 3540 и завршава у кп 3539 на
граници са кп 3552, а све у КО Томашевац.
4. “ТАМИШКА” је назив за Улицу бр.5 почиње у постојећој улици 7. Јули (кп 5),
почиње у кп 5, између кп 6 и кп 2, улица
сече кп 507, протеже се дуж кп 691, сече кп
780, кп 810 и завршава у кп 407/1 (улица
Жарка Зрењанина), а све у КО Томашевац.
МЗ “ФАРКАЖДИН” – ФАРКАЖДИН
1. “МАРШАЛА ТИТА” је назив за Улицу
бр.1 – продужетак је постојеће улице
Маршала Тита (кп 774/1), почиње у кп 777,
између кп 40 и кп 8, пролази дуж кп 777
кроз коју се протеже до њеног краја,
завршава се на граници са кп 3, а све у КО
Фаркаждин.
2. “АНЂЕЛКОВИЋ СРБА – БРБИЋ” је
назив за Улицу бр.3 - почиње од постојеће
улице Маршала Тита (кп 774/1), почиње у
кп 45, између кп 38 и кп 104, пролази дуж
кп 45 кроз коју се протеже до њеног краја,
завршава се између кп 188 и кп 25, а све у
КО Фаркаждин.
3. “ВИНОГРАДАРСКА” је назив за Улицу
бр.4 - почиње од постојеће улице Маршала
Тита (кп 774/1), почиње у кп 24, између кп
46 и кп 23, пролази дуж кп 24 и кп 15, сече
кп 4674/1, протеже се дуж кп 4988 и кп
4986 кроз коју се протеже до њеног краја,
завршава се између кп 4604 и кп 4670, а све
у КО Фаркаждин.
МЗ “ЧЕНТА” – ЧЕНТА
1. “ПАНЧЕВАЧКА” је назив за Улицу бр.1
- почиње од постојеће улице Косте
Симиног (кп 2639), почиње у кп 2639,
између кп 1692 и кп 1791, пролази дуж кп
2639 и кп 7413 кроз коју се протеже до
њеног краја, завршава се на граници са
суседним насељеним местом Баранда, а све
у КО Чента. (Решењем о утврђивању
назива улица у Ченти, Службени лист
општине Зрењанин, бр.5/2003 у тачки I,

26. јун 2019. год.

Број 18

Службени лист града Зрењанина

став 6. дефинисана је као Панчевачка
улица, али није спроведена у РГЗ-у.)
2. “СОКАЧЕ” је назив за Улицу бр. 9 почиње од постојеће улице Косте Симиног
(кп 2639), почиње у кп 1648, између кп 1647
и кп 1668, улица се протеже дуж кп 1648 у
којој се и завршава спојивши се са
предложеним Улицама 4 и 12, а све у КО
Чента.
3. “СТЕВАНА СРЕМЦА” је назив за Улицу
бр.10 и Улицу бр.12 – улица почиње од
постојеће улице Косте Симиног (кп 2639),
почиње у кп 1648, између кп 1645 и кп
1627, улица се протеже дуж кп 1648 и
наставља да се протеже у кп 2638 до
постојеће улице Аласка (кп 2638) између кп
1578 и кп 1526, а све у КО Чента.
Ове две улице се настављају једна на другу,
те зато један назив.
4. “СПОРТСКА” је назив за Улицу бр.11 почиње од постојеће улице Пинкијева (кп
1648), почиње у кп 1648, између кп 1617 и
кп 1458, улица се протеже дуж кп 1648 у
којој се и завршава спојивши се са
предложеном Улицом 10, а све у КО Чента
Члан 3.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Републички геодетски завод – Служба за
катастар непокретности Зрењанин и
надлежно Одељње Градске управе града
Зрењанина
Члан 4.
Одлуку објавити у „ Службеном
листу града Зрењанина“.
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: 06-74-83/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу чл. 29. став 1. тачка 1. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
(''Службени гласник РС'', број 87/18) и чл.
36. тачка 51. Статута Града Зрењанина
(''Службени лист Града Зрењанина'', број
7/19), на предлог Градског штаба за
ванредне ситуације града Зрењанина број
06-69-1/19-IV-10-02 од 12. јуна 2019.
године, Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.06.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се субјекти
заштите и спасавања на територији града
Зрењанина (у даљем тескту Град), уређују
надлежности органа Града, образујe
Градски штаб за ванредне ситуације,
ватрогасне јединице и јединице цивилне
заштите, уређује функционисање цивилне
заштите, повереници цивилне заштите,
уређује статус добровољног ватрогасног
друштва, и друга питања од значаја за
организацију и функционисање цивилне
заштите.
Члан 2.
У остваривању своје улоге у
систему заштите и спасавања становништва
и добара на територији Града, утврђивању
мера и активности од значаја за смањење
ризика
и
управљање
ванредним
ситуацијама, субјекти система смањења
ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама врше послове из
своје надлежности у складу са законом,
овом одлуком, плановима, програмима и
другим документима.
Члан 3.
Субјекти система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама на територији Града су:
1. Скупштина Града;
2. Градско веће;
3. Градоначелник;
4. Градска управа;
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5. Субјекти од посебног значаја за заштиту
и спасавање,
6. Добровољна ватрогасна друштва
7. Грађани и удружења грађана и друге
организације.
II. НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА
Члан 4.
Скупштина врши следеће послове:
1. Доноси одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији Града на предлог Градског
штаба за ванредне ситуације и обезбеђује
њено спровођење у складу са јединственим
системом заштите и спасавања;
2. Израђује и доноси процену ризика од
катастрофа за период од три године, на коју
претходну сагласност даје Министарство
унутрашњих послова;
3. Израђује и доноси локални план смањења
ризика од катастрофа, на период од три
године,у складу са законом;
4. Доноси план заштите и спасавања, који
се примењује у ратном и ванредном стању,
израђује на основу процене ризика и усваја
најкасније 90 дана након усвајања процене
ризика
уз
претходну
сагласност
Министарства, на предлог Градског штаба
за ванредне ситуације, у складу са законом;
5. Доноси екстерни план заштите од
великог удеса уколико се на њеној
територији налази СЕВЕСО комплекс
вишег реда;
6. Усваја годишњи план рада и годишњи
извештај о раду Градског штаба за ванредне
ситуације;
7. Организује заштиту од елементарних и
других већих непогода и заштиту од пожара
и ствара услове за њихово отклањање,
односно ублажавање њихових последица;
8. Образује Градски штаб за ванредне
ситуације;
9. Доноси одлуку о сарадњи са суседним
јединицама
локалне
самоуправе
у
спровођењу мера и активности од значаја за
смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама;
10. Обавља и друге послове утврђене
законом.
Члан 5.
Надлежност Градског већа
Градско веће врши следеће послове:
1. Образује јединице цивилне заштите;
2. Одређује субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање Града на предлог
Градског штаба за ванредне ситуације;
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3. Образује Комисију за процену штете
настале од елементарних непогода на
предлог Градског штаба за ванредне
ситуације;
4. Доноси одлуку о накнади штете настале
од последица елементарних непогода и
других несрећа.
Члан 6.
Надлежност Градоначелника
Градоначелник
је
командант
Градског штаба за ванредне ситуације и
обавља следеће послове:
1.
Предлаже
Скупштини
заменика
команданта, начелника и чланове Градског
штаба за ванредне ситуације,
2. Доноси одлуку о проглашењу ванредне
ситуације у Граду или делу Града у складу
са законом, доноси одлуку о проглашењу и
о укидању ванредне ситуације на предлог
Градског штаба за ванредне ситуације;
3. Планира и обезбеђује буџетска средства
намењена за смањење ризика од катастрофа
и управљање ванредним ситуацијама;
4. Предузима хитне и превентивне мере у
циљу смањења ризика од катастрофа;
5. Доноси акте из надлежности Скупштине
града и руководи целокупним системом
одбране Града у случају ратног и ванредног
стања и предузима све неопходне мере
безбедности и заштите становништва и
материјалних добара, у складу са законом.
Члан 7.
Надлежност Градске управе
Градска управа обавља следећће
послове:
1. Прати стање у вези са заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама и
предузима мере за заштиту и спасавање;
2. Учествује у изради процене угрожености
територије Града и плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
3. Обавља послове у вези са привременим
померањем и евакуацијом становништва;
4. Учествује у припреми и спровођењу
збрињавања настрадалог становништва;
5. Организује, развија и води личну и
колективну заштиту;
6. Остварује сарадњу са организационим
јединицама Сектора за ванредне ситуације
МУП-а , Одељењем за ванредне ситуације у
Зрењанину;
7. Обавља и друге послове у складу са
законом и другим прописима.
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III. ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Члан 8.
За територију Града, за праћење
активности на смањењу ризика од
катастрофа, координацију и руковођење у
ванредним ситуацијама Скупштина града
образује Градски штаб за ванредне
ситуације на предлог Градоначелника.
Градски штаб за ванредне ситуације
образује стручно-оперативне тимове као
своја помоћна стручна тела.
Градски штаб за ванредне ситуације
доноси наредбе, закључке и препоруке.
Градски штаб за ванредне ситуације
има сопствени печат и деловодник, у
складу са посебним законом.
Стручне
и
административне
послове за потребе Градског штаба за
ванредне ситуације, обавља Одељење
комуналне полиције, одбране, ванредних
ситуација и заједничких послова-Одсек за
одбрану и ванредне ситуације.
Командант Градског штаба за
ванредне ситуације је Градоначелник.
Заменик
Градског
штаба
за
ванредне
ситуације
је
заменик
Градоначелника.
Начелник Градског штаба за
ванредне ситуације је представник Сектора
за ванредне ситуације-Одељење за ванредне
ситуације у Зрењанину.
Члан 9.
Надлежност Градског штаба за ванредне
ситуације
Градски штаб за ванредне ситуације обавља
следеће послове:
1) Руководи и координира рад субјеката
система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака;
2) Руководи и координира спровођење мера
и задатака цивилне заштите;
3) Разматра процене ризика, планове
заштите и спасавања и друга планска
документа и даје препоруке за њихово
унапређење;
4) Прати стање и организацију система
смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама и
предлаже мере за њихово побољшање;
5) Наређује употребу снага система
смањења ризика од катастрофа и
управљања
ванредним
ситуацијама,
средстава помоћи и других средстава која
се користе у ванредним ситуацијама;
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6) Стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама.
7) Процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације и доставља предлог за
проглашење и укидање ванредне ситуације;
8) Наређује приправност субјеката и снага
система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама;
9) Сарађује са другим штабовима за
ванредне ситуације;
10) Ангажује субјекте од посебног значаја.
Поред послова из става 1. Градски штаб за
ванредне ситуације обавља и следеће
послове:
1) Именује поверенике и заменике
повереника цивилне заштите;
2) Ставља у приправност и ангажује
субјекте од посебног значаја за заштиту и
спасавање у граду Зрењанину;
3) Предлаже субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање за град Зрењанин;
4) Успоставља ситуациони центар у складу
са актом о организацији и функционисању
цивилне заштите, а у зависности од
техничких и материјалних могућности;
5) Обавља друге послове у складу са
законом.
IV. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 10.
Цивилна заштита је организован
систем чија је основна делатност заштита,
спасавање
и
отклањање
последица
елементарних
непогода,
техничкотехнолошких несрећа и других већих
опасности
које
могу
угрозити
становништво, материјална и културна
добра и животну средину у миру и
ванредном и ратном стању.
Цивилну заштиту чине лична и
узајамна заштита, мере цивилне заштите,
повереници, заменици повереника и
јединице.
Члан 11.
Лична и узајамна заштита
Лична и узајамна заштита је облик
организовања грађана за личну заштиту и
самопомоћ и пружање помоћи другим
особама којима је та помоћ неопходна.
Ради остваривања личне и узајамне
заштите, град Зрењанин обезбеђују и држи
у исправном стању потребна средства и
опрему за личну и узајамну заштиту и врши
обуку запослених.
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Члан 12.
Мере цивилне заштите
У циљу заштите и спасавања људи,
материјалних и културних добара од
опасности
изазваних
катастрофама
спроводе се мере цивилне заштите:
1) узбуњивање;
2) евакуација;
3) склањање;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка
заштита;
6) заштита од техничко-технолошких
несрећа;
7) заштита и спасавање из рушевина;
8) заштита и спасавање од поплава и
несрећа на води и под водом;
9) заштита и спасавање на неприступачним
теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и
експлозија;
11) заштита од ЕОР;
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена.
Осим мера из става 1. овог члана, могу се
планирати, припремати и спроводити и
друге мере и активности у циљу смањења
ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама.
Члан 13.
Повереници цивилне заштите
Ради вршења задатака цивилне
заштите именују се повереници и заменици
повереника цивилне заштите у складу са
законом.
Именовање и разрешење лица из
става 1. овога члана врши се у складу са
законом.
Повереник,
односно
заменик
повереника цивилне заштите може бити
пунолетно лице, које није осуђивано на
безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци, као и против кога се
не води кривични поступак за кривично
дело које се гони по службеној дужности.
Повереници цивилне заштите и
њихови заменици су дужни да се одазову на
позив Градског штаба за ванредне
ситуације или другог органа који их је
поставио.
Повереници и заменици повереника
цивилне заштите имају статус припадника
цивилне заштите.
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Члан 14.
Јединице цивилне заштите
Јединице цивилне заштите образују
се, опремају и оспособљавају као
оперативне снаге за извршавање мера
цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите су
јединице цивилне заштите опште намене и
специјализоване јединице цивилне заштите.
Градско веће доноси одлуку о
образовању јединица цивилне заштите
опште намене и специјализованих јединица
цивилне заштите за узбуњивање.
Одлуком из става 3. овога члана
ближе ће се уредити број припадника и
формација наведених јединица . На основу
одлуке Градског већа Градоначеник доноси
решење о распореду припадника цивилне
заштите у Јединицама цивилне заштите.
Члан 15.
Субјекти од посебног значаја за заштиту
и спасавање
Градско веће града Зрењанина
одређује субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање града Зрењанина.
Градски штаб за ванредне ситуације
може ставити у приправност или
ангажовати субјекте од посебног значаја у
ванредној ситуацији као и за потребе вежбе
цивилне заштите када ванредна ситуација
није проглашена.
Градоначелник града Зрењанина са
субјектима из става 1. овога члана уговором
уређује трошкове стављања у приправност
односно ангажовање субјеката од посебног
значаја за заштиту и спасавање, у складу са
законом.
Трошкови стављања у приправност,
односно ангажовања обезбеђују се у буџету
града.
Члан 16.
Ватрогасне јединице
Град може основати професионалне
ватрогасне јединице у складу са законом.
Ватарогасне јединице правних лица и
удружења су добровољне ватрогасне
јединице, организоване на принципу
добровољности.
Члан 17.
Добровољно ватрогасно друштво
У граду Зрењанину где нису
формиране јединице цивилне заштите
опште намене, послове и задатке цивилне

26. јун 2019. год.

Број 18

Службени лист града Зрењанина

заштите обављаће добровољна ватрогасна
друштва.
Услов за примену става 1. овог
члана је да град Зрењанин има уговором
дефинисан
однос
са
добровољним
ватрогасним
друштвом
у
смислу
обавезности њиховог учешћа у заштити и
спасавању људи и материјалних добара у
ванредним ситуацијама, као и обавезности
да Град делом финансира њихово опремање
и обучавање.
Члан 18.
Добровољно ватрогасно друштво
јесте добровољна и недобитна организација
заснована
на
слободи
удруживања,
основана ради организованог добровољног
учешћа грађана у спровођењу заштите од
пожара, спасавању људи и имовине и
реализације пројеката и програма из ове
области који су од јавног интереса, која
испуњава услове прописане законом и која
је као таква уписана у Регистар удружења.
Члан 19.
Добровољно ватрогасно друштво
има статус правног лица.
Рад
добровољног
ватрогасног
друштва је јаван.
Добровољно ватрогасно друштво је
члан Ватрогасног савеза.
Добровољно ватрогасно друштво је
дужно да формира, опреми и одржава
функционалном најмање једну добровољну
ватрогасну јединицу, у складу са законом.
Члан 20.
Финансирање добровољних ватрогасних
друштава
Добровољно ватрогасно друштво може
стицати имовину у складу са законом.
Добровољном ватрогасном друштву
могу се доделити финансијска средства из
буџета града, за подстицање програма или
недостајућег
дела
средстава
за
финансирање програма који су од јавног
интереса.
Град Зрењанин објављује годишњи план
расписивања јавних конкурса.
Члан 21.
Добровољне ватрогасне јединице
Ради спровођења заштите од
пожара, спасавања људи и имовине,
спречавања и сузбијања других техничкотехнолошких несрећа и елементарних
непогода, добровољна ватрогасна друштва
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формирају добровољне ватрогасне јединице
у складу са законом.
Скупштина ће донети акт којим ће
утврдити систем подстицаја и повластица
које је дужна да обезбеди за припаднике
добровољних ватрогасних јединица, у
складу са законом.
V. ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ
СТАЊУ
Члан 22.
У случају ратног, ванредног стања и
других несрећа већих размера (војних и
невојних изазова, ризика и претњи по
безбедност грађана) Цивилна заштита
функционише као део јединственог система
одбране града.
Члан 23.
План цивилне заштите у ратном и
ванредном стању саставни је део плана
одбране града за чију ажурност одговара
Градски штаб за ванредне ситуације,
Командант штаба за ванредне ситуације и
Одељење комуналне полиције,одбране,
ванредних
ситуација
и
заједничких
послова, Одсек за одбрану и ванредне
ситуације.
Члан 24.
План
мобилизације
Цивилне
заштите садржи:
1. Процену услова и могућности извршења
мобилизације;
2. Ратну организацију и систематизацију;
3.
Организацију
пријема,преношења
саопштења за мобилизацију;
4. План руковођења мобилизацијом;
5. Организацију, начин приорити позивања
људства и даваоца материјалних средстава;
6. Евиденцију предузећа, других правних
лица, предузетника, организацију служби
оспособљених за заштиту и спасавање;
7. Назив органа одређених за руковођење
заштитом и спасавањем;
8. Спискове чланова штаба и старешина
јединица Цивилне заштите.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 25.
Систем заштите и спасавања
финансира се из буџета Града и других
извора у складу са законом и другим
прописима.
Из буџета Града финансирају се:
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1. Припремање, опремање и обука Градског
штаба за ванредне ситуације, јединица
цивилне заштите, повереника и заменика
повереника и трошкови спровођења мера
заштите и спасавања;
2. Трошкови ангажовања субјеката од
посебног значаја за заштиту и спасавање, у
складу са уговором за извршавање задатака
заштите и спасавања;
3. Изградња система за узбуњивање на
територији Града;
4. Обука становништва из области заштите
и спасавања;
5. Санирање штета насталих природном и
другом незгодом, у складу са материјалним
могућностима;
6. Друге потребе заштите и спасавања, у
складу са законом и другим прописима.
Члан 26.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији града Зрењанина број 2-5/2011
од 28.10.2011. године.
Члан 27.
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: 06-74-9/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
51
На основу члана 13. ст.1. Закона о
комуналним делатностима (“Службени
гласник РС, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
чл.32.ст.1.тач.6.
Закона
о
локалној
самоуправи (“Службени гласник РС, бр.
129/2007,
83/2014-др.закон,
101/2016др.закон и 47/2018) и чл. 36. и 128 ст.1.
Статута града Зрењанина (“Службени лист
града Зрењанина, бр.7/19), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године донела је
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ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА,
САХРАЊИВАЊУ И ВРШЕЊУ
ПОГРЕБНИХ ДЕЛАТНОСТИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и
начин обављања комуналних делатности
управљање гробљима и сахрањивање и
погребних делатности, уређивање и
одржавање гробаља, изградња објеката на
гробљу, ред на гробљу и друга питања од
значаја
за
обављање
комуналних
делатности
управљање
гробљима
и
сахрањивање и погребних делатности.
Члан 2.
Комунална делатност управљање
гробљима и сахрањивање обухвата:
управљање
и
одржавање
гробаља,
одржавање гробног места и наплату
накнаде за одржавање гробног места,
обезбеђивање, давање у закуп и продају
уређених гробних места, покопавање и
ексхумацију
посмртних
остатака,
кремирање и остављање пепела покојника,
одржавање објеката који се налазе у склопу
гробља (мртвачница, капела, розаријум,
колумбаријум, крематоријум), као и
одржавање пасивних гробаља и споменобележја.
Комуналну делатност из става 1.
овог члана на територији града Зрењанина
обавља
Јавно
комунално
предузеће
"Чистоћа и зеленило" Зрењанин (у даљем
тексту: Предузеће).
Осим
комуналне
делатности
управљање гробљима и сахрањивање,
Предузеће обавља и погребне делатности,
које обухватају: преузимање и превоз
посмртних остатака од места смрти,
односно места на коме се налази умрла
особа
(стан,
здравствена
установа,
институти за судску медицину и патологију,
установе социјалне заштите и друга места)
и превоз до места одређеног посебним
прописом (патологије, судске медицине,
гробља,
крематоријума,
аеродрома,
пословног простора погребног предузећа у
ком постоје прописани услови за смештај и
чување покојника), организацију сахране и
испраћаја са прибављањем потребне
документације за организацију превоза и
сахрањивања, чување посмртних остатака у
расхладном
уређају
и
припремање
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покојника за сахрањивање.
Погребне делатности из става 3.
овог члана, осим Предузећа, могу обављати
и други привредни субјекти, који
испуњавају услове прописане Уредбом
Владе Републике Србије о начину и
условима
за
отпочињање
обављања
комуналних делатности.
II САХРАЊИВАЊЕ
Члан 3.
Под сахрањивањем, у смислу ове
одлуке, сматра се покопавање посмртних
остатака умрлог, односно остављање пепела
након спаљивања посмртних остатака на
одређена места ( претинци за урне), као и
друге радње које се у том циљу
предузимају.
Сахрањивање се врши у складу са
одговарајућим санитарним прописима, а на
начин који одговара пијетету према умрлом,
достојанству места на коме он почива, и уз
поштовање осећања сродника умрлог и
других особа које су биле блиске са
умрлим.
Члан 4.
Сахрањивање умрлих лица врши се
на гробљима која се налазе на територији
насељеног места Зрењанин, односно другог
насељеног места у коме је умрло лице
имало последње место пребивалишта,
уколико овом одлуком није другачије
прописано.
Умрло лице се може сахранити и на
другом гробљу ако је за живота изразило
такву жељу, односно ако је такву жељу
изразило лице које је у обавези да обезбеди
његово сахрањивање, а умрли за живота
није изразио жељу где ће бити сахрањен, уз
услов да постоји за то обезбеђено гробно
место, односно да постоји могућност
обезбеђења гробног места.
Члан 5.
Лица која су преминула на
територији града Зрењанина, где су
привремено боравила ван места свог
пребивалишта, сахрањују се на територији
града Зрењанина само у случају да не може
да се обезбеди њихово сахрањивање у
месту последњег пребивалишта, односно у
другом месту.
Члан 6.
Сахрањивање умрлог лица дужни су
да обезбеде његови сродници, односно лица
која би према важећим прописима била
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обавезна да га издржавају или да се о њему
старају, или друга физичка и правна лица
која преузму обавезу да обезбеде
сахрањивање, односно која су дужна да се о
томе старају.
Ако не постоје лица из става 1. овог
члана, или ако лица која су дужна да изврше
сахрањивање то одбију, односно нису у
могућности да сахрањивање обезбеде,
сахрањивање ће по утврђивању идентитета
умрлог извршити Предузеће у складу са
одредбама ове одлуке, које ће поднети
пријаву надлежној организационој јединици
Градске управе града Зрењанина ради уписа
чињенице смрти у матичну књигу умрлих.
Члан 7.
Трошкове сахрањивања умрлог
сносе лица која су била дужна да умрлог за
живота издржавају или да се старају о
његовом сахрањивању.
Ако не постоје лица из става 1.овог
члана, трошкове сахрањивања умрлог сноси
град, односно општина на чијој је
територији умрли имао последње место
пребивалишта.
Ако се не може утврдити последње
место пребивалишта умрлог, трошкове
сахрањивања сноси град Зрењанин, ако је
лице умрло или су његови посмртни остаци
пронађени на територији града Зрењанина.
Трошкови сахрањивања из става 3.
обухватају:
трошкове
најнеопходније
погребне
опреме
(ковчег
најниже
вредности, покров, надгробно обележје),
трошкове превоза покојника, накнаду за
коришћење расхадне коморе, трошкове
припреме покојника за сахрањивање
(хигијенска обрада, облачење и сл.),
трошкове идентификације гробног места,
накнаду за коришћење гробног места за
период обавезног почивања, трошкове
ископа раке, сахрањивања и израде хумке.
Уколико су трошкови сахрањивања
претходно исплаћени из буџета града
Зрењанина, исти ће бити рефундирани од
лица из става 1. овог члана, односно из
заоставштине умрлог лица.
Ако се утврди да није могуће
рефундирати трошкове на начин из става 5.
овог члана, а умрли је имао последње место
пребивалишта на територији друге општине
или града, трошкови сахрањивања ће бити
рефундирани из буџета општине, односно
града на чијој је територији умрли имао
последње место пребивалишта.
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Члан 8.
Одлуком
Скупштине
града
Зрењанина о правима и услугама у
социјалној заштити признаје се право
појединим категоријама лица, која због
материјалне, здравствене или социјалне
угрожености нису у могућности да сносе
трошкове
сахрањивања,
на
исплату
трошкова сахрањивања из буџета града
Зрењанина.
Трошкови сахрањивања из става 1.
обухватају:
трошкове
најнеопходније
погребне
опреме
(ковчег
најниже
вредности, покров, надгробно обележје),
трошкове превоза покојника, накнаду за
коришћење расхадне коморе, трошкове
припреме покојника за сахрањивање
(хигијенска обрада, облачење и сл.),
трошкове идентификације гробног места,
накнаду за коришћење гробног места за
период обавезног почивања, трошкове
ископа раке, сахрањивања и израде хумке.
Члан 9.
Предузеће својим актом, на који
сагласност даје Градско веће града
Зрењанина, ближе уређује поступак и начин
сахрањивања, у складу са одредбама ове
одлуке.
Члан 10.
Сваки смртни случај мора се
пријавити Предузећу у року од 8 часова од
тренутка
утврђивања
смрти,
ради
благовременог обезбеђивања гробног места,
одређивања времена сахране и вршења
других услуга у вези са сахрањивањем.
Члан 11.
Ако
је
смрт
наступила
у
здравственој или другој стационарној
установи или су посмртни остаци пренети у
мртвачницу здравствене установе, а у року
од 24 часа се не јави лице из члана 6. став 1.
ове одлуке , установе у којима се налазе
посмртни остаци су дужне да одмах по
протеку наведеног рока пријаве смртни
случај Предузећу, ако је умрли имао
последње
место
пребивалишта
на
територији града Зрењанина, односно
одговарајућем
вршиоцу
комуналне
делатности
управљања
гробљима
и
сахрањивања са територије града или
општине на чијем је подручју умрли имао
последње место
пребивалишта, ради
предузимања потребних радњи у циљу
сахрањивања.
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Члан 12.
Предузеће је дужно да одмах након
пријаве смрти обезбеди превоз посмртних
остатака, ако превоз није обезбеђен на
други начин, односно обављање других
потребних радњи у циљу спровођења
сахрањивања, као и да одреди дан, час и
место сахрањивања.
Време и место сахрањивања
Предузеће одређује на основу потврде о
смрти издате од стране здравствене
установе односно лекара који је утврдио
смрт, ако је лице умрло ван здравствене
установе, као и потврде о локацији, која се
издаје на основу увида у гробну евиденцију.
Потврда о локацији у смислу става
2. овог члана је доказ о праву коришћења
гробног места.
Предузеће одређује време и место
сахране урне на основу потврде о
извршеном кремирању, извода из матичне
књиге умрлих и спроводнице.
Ако је лице умрло ван територије
града Зрењанина, обавезно се прилаже
извод из матичне књиге умрлих и
спроводница.
Сахрањивање умрлих се врши
сваког дана, осим недељом и првог дана
државног, односно верског празника који је
законом одређен као нерадни дан.
Одредбе става 6. овог члана не
примењују се у случају када је одређено да
се сахрањивање, из санитарних или других
разлога, мора извршити без одлагања.
Члан 13.
Посмртни остаци умрлог, по
утврђивању смрти, преузимају се, превозе и
смештају у расхладни уређај, односно у
мртвачницу, ако на гробљу постоји такав
објекат, односно на друго одговарајуће
место одређено за испраћај,ако на гробљу
не постоји мртвачница.
Задржавање посмртних остатака у
расхладном
уређају
је
временски
ограничено на десет дана.
Преузимање посмртних остатака
умрлог врши се на основу потврде о смрти.
Приликом
преузимања
умрлог
записнички се констатује да ли се на њему
налази накит или други предмети од
вредности.
Превоз умрлог у мртвачницу врши
Предузеће,
односно
други
вршилац
погребне делатности, у затвореном ковчегу,
специјалним возилом за ту намену.
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Ковчег мора бити од дрвета,
односно од метала или другог прикладног
материјала који обезбеђује његову чврстину
и непропустљивост.
Лица из члана 6. став 1. ове одлуке
дужна су да дозволе преузимање и превоз
посмртних остатака у мртвачницу или
друго одговарајуће место одређено за
испраћај, и да присуствују преузимању
посмртних остатака.
Након кремирања, на основу
потврде Предузећа о локацији сахрањивања
или похрањивања, урна се шаље Предузећу,
које у договору са сродницма организује
сахрањивање, односно похрањивање.
На превоз посмртних остатака у
погледу заштите од заразних болести
примењују се посебни прописи.
Члан 14.
Предузеће је у обавези да организује
дежурну службу за преузимање и превоз
умрлих лица, која ће интервенисати сваког
дана у времену од 0-24 часа на позив
надлежног органа у случајевима задесне
смрти
на
јавном
месту,
убиства,
самоубиства, саобраћајне несреће, као и у
другим случајевима када је то неопходно.
Дежурна
служба
приликом
интервенције врши и асанацију терена, а
посмртне остатке превози до мртвачнице
или установе судске медицине.
Члан 15.
Посмртни
остаци
умрлог
се
најкасније један сат пре времена одређеног
за сахрањивање смештају у мртвачницу,
односно у другу просторију одређену за
испраћај.
Приликом смештаја у мртвачницу,
односно у другу просторију одређену за
испраћај, врши се потврда идентитета
умрлог од стране лица из члана 6. став 1.ове
одлуке.
Члан 16.
Покопавање посмртних остатака
умрлог врши се, по правилу, у времену од
24 до 48 сати од наступања смрти.
Изузетно, на основу посебног
одобрења
санитарне
инспекције,
покопавање се може извршити и пре истека
рока од 24 сата, односно и после истека
рока од 48 сати.
Члан 17.
Предузеће, односно други вршилац
погребне делатности, дужно је да
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организује
погребну
свечаност
уз
уважавање воље умрлог лица, његових
сродника, као и других блиских лица, а
према утврђеном дневном распореду
сахрана.
Приликом погребне свечаности
могу се вршити верски обреди, у складу са
правилима и обичајима верских заједница.
Опроштај од умрлог може се
обавити уз учешће хора, оркестра,
рецитатора, говорника, као и уз друге
пригодне садржаје који изражавају жељу
покојника, односно
његових сродника.
Члан 18.
Приликом спровођења сахрањивања
и верских обреда мора се поштовати
пијетет покојника.
На захтев лица из члана 6. став 1.
ове одлуке Предузеће ће удаљити лица која
својим понашањем вређају успомену на
умрлог, као и осећања породице, сродника и
пријатеља умрлог.
Члан 19.
Сахрана по правилу траје један час,
за које време се морају обавити све радње
везане за сахрањивање (погребна свечаност,
верски обреди, затварање гробног места и
обликовање хумке, постављање надгробних
обележја, распоређивање цвећа и венаца и
др.).
Члан 20.
Забрањено је заједно са посмртним
остацима умрлог сахрањивати предмете од
веће вредности или драгоцености.
Злато и драгоцени метали нађени
приликом сахрањивања умрлог, односно
ексхумације посмртних остатака, предаће се
наследницима, а уколико њих нема, или не
желе да преузму те предмете, са њима се
поступа као са нађеним стварима.
Члан 21.
Сахрањивање урне са спаљеним
остацима покојника на гробљу где постоје
услови за то може се вршити у
колумбаријум или розаријум.
Сахрањивање урне може се вршити
и у породичну гробницу или у гробно
место.
Уколико се сахрањивање урне врши
у гробно место, урна се може чувати и у
малом дрвеном сандуку.
Члан 22.
Предузеће може на сваком гробљу,
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где постоје услови за то, одредити гробно
место за привремено сахрањивање.
Сахрањивање у гробно место из
става 1. овог члана Предузеће може
одредити у трајању до једне године, у
случају да умрло лице нема обезбеђено
место за сахрањивање, нити је исто могуће
одредити у кратком року, односно на
оправдани захтев чланова породице умрлог.
Сахрањивање у гробно место за
привремено
сахрањивање
може
се
извршити само у двоструком (лименом и
дрвеном) сандуку.
За привремено сахрањивање плаћа
се накнада као и за редовно сахрањивање,
уз додатну месечну накнаду за коришћење
гробног места, чију висину утврђује
Предузеће у свом Ценовнику, на који
сагласност даје Градско веће града
Зрењанина.
Након истека рока из става 2. овог
члана мора се обезбедити редовно
сахрањивање умрлог лица, о трошку лица
које је затражило привремено сахрањивање.
Привремено сахрањивање умрлих
лица уноси се у посебну евиденцију.
Члан 23.
Покопавање патоанатомског отпада
генерисаног на територији града Зрењанина
може се вршити у за то предвиђеној
парцели на гробљу, у складу са посебним
прописима.
III ГРОБЉА И ГРОБНА МЕСТА
Гробља
Члан 24.
Гробљем, у смислу ове одлуке,
сматра се земљиште које је урбанистичким
планом или одлуком Скупштине града
Зрењанина одређено за сахрањивање
умрлих лица.
Урбанистичким планом или одлуком
из става 1. овог члана утврђују се локација
и урбанистичко-технички услови за
подизање објеката неопходних за вршење
погребне
делатности
(мртвачнице,
продавнице и други објекти), комуналних
уређаја и инсталација, спољних и
унутрашњих саобраћајница, као и за
одређивање гробних места, изградњу
гробница и других спомен објеката и
подизање споменика.

26. јун 2019. год.

Члан 25.
Гробље се мора уређивати и
одржавати у складу са санитарним и другим
прописима, актима из члана 24. ове одлуке,
као и Планом уређења гробља,који доноси
Предузеће.
Под уређивањем и одржавањем
гробља, у смислу ове одлуке, сматра се:
-припремање простора унутар гробља у
складу са његовом наменом;
-изградња, опремање и одржавање објеката
на
гробљу
који
служе
обављању
сахрањивања,
односно
погребних
делатности (мртвачнице, капеле, чуварске
кућице, санитарне просторије, јавне чесме,
просторије за припрему покојника за
сахрањивање, и сл.);
-уређивање и одржавање путева и стаза
унутар гробља;
-уређивање и одржавање простора између
гробних места (али не и самих гробних
места и обележја на њима, о чијем се
одржавању старају искључиво њихови
корисници);
-уређивање и одржавање зелених површина
на гробљу;
-уклањање снега и леда са путева и стаза
унутар гробља;
-сакупљање и одношење смећа;
-обављање других послова који су у вези са
уређивањем и одржавањем гробља.
Поред делатности из става 2. овог
члана, под уређивањем и одржавањем
гробља подразумева се и одржавање реда
на гробљу.
Гробља се могу проширивати до
граница утврђених урбанистичким планом,
односно
одлуком
Скупштине
града
Зрењанина.
Члан 26.
Сахрањивање умрлих лица може се
вршити само на гробљу које је у употреби.
Члан 27.
Сахрањивање умрлих лица на
одређено гробље и у одређено гробно место
врши се на основу одобрења које издаје
Предузеће, зависно од услова прописаних
овом одлуком, као и просторног капацитета.
Члан 28.
Ако лице из члана 6. став 1. ове
одлуке захтева да се умрли сахрани на
одређеном гробном месту, дужно је да у
пријави смртног случаја то посебно
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назначи.
Уколико право на коришћење
гробног места није на несумњив начин
утврђено, Предузеће може извршити
сахрањивање на том месту, али задржава
право да изврши пренос посмртних
остатака о трошку пријавиоца, ако се
накнадно утврди да је захтев за
сахрањивање на одређено гробно место био
неоснован.
Члан 29.
Свако насељено место, по правилу,
има гробље.
У једном насељеном месту зависно
од стварних потреба, може постојати и
више гробаља.
Члан 30.
На територији града Зрењанина у
редовној употреби су следећа гробља:
-у насељеном месту Арадац: „ Словачко
гробље“ и „Српско гробље“;
-у насељеном месту Бело Блато:„Заједничко
гробље“;
-у насељеном месту Ботош: „Заједничко
гробље“;
-у насељеном месту Банатски Деспотовац:
„Заједничко гробље“;
- у насељеном месту Орловат: два „
Православна гробља“;
-у насељеном месту Лукићево: „Заједничко
гробље“;
-у насељеном месту Елемир:„Северно
гробље“, „Источно гробље“ и „Јужно
гробље“;
-у насељеном месту Ечка: „Православно
гробље“ и „Римокатоличко гробље“;
-у насељеном месту Јанков Мост:
„Православно гробље“;
- у насељеном месту Клек: „Заједничко
гробље“;
-у насељеном месту Книћанин:„Заједничко
гробље“ и “Српско гробље”;
- у насељеном месту Лазарево: „Заједничко
гробље“ и гробље „Златица“;
-у
насељеном
месту
Лукино
Село:„Заједничко гробље“;
- у насељеном месту Меленци: три
„Православна гробља“;
- у насељеном месту Михајлово:„
Римокатоличко гробље“;
- у насељеном месту Перлез: два
„Православна гробља“ и „Римокатоличко
гробље“;
-у насељеном месту Стајићево: „Заједничко
гробље“;
-у насељеном месту Тараш: „Православно
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гробље“;
-у
насељеном
месту
Томашевац:
„Православно гробље“;
-у
насељеном
месту
Фаркаждин:
„Православно гробље“;
-у насељеном месту Чента: „Заједничко
гробље“;
-у насељеном месту Зрењанин: „Централно
гробље“,
„Томашевачко
православно
гробље“,
Темишварско
православно
гробље“,
Граднуличко
гробље“,
„Римокатоличко гробље“, Реформаторско
гробље“,
„Евангелистичко
гробље“,
„Римокатоличко гробље“ у МЗ Мужља и
део „Евангелистичког гробља“ уређеног као
спомен обележје за умрла лица јеврејске
народности која су жртве фашистичког
терора.
Члан 31.
На гробљима се врши сахрањивање
умрлих лица све док се одлуком Скупштине
града Зрењанина иста не ставе ван
употребе.
Члан 32.
На територији града Зрењанина ван
употребе су следећа гробља:
-у насељеном месту Арадац: „ Старо
српско гробље“;
-у насељеном месту Фаркаждин:
„Назаренско гробље“;
-у насељеном месту Чента: „ Старо
православно гробље“;
-у насељеном месту Орловат:
„Православно гробље“, Перлески друм;
-у насељеном месту Елемир: „
Римокатоличко гробље“ и
-у насељеном месту Зрењанин ( МЗ
Мужља): „ Оптаната на салашу“.
Члан 33.
Гробље или део гробља се ставља
ван употребе на основу одлуке Скупштине
града Зрењанина, када је урбанистичким
планом одређена друга намена земљишта.
Обавештење о одлуци из става 1.
овог члана објавиће се на интернет
страници града Зрењанина, интернет
страници Предузећа, као и у средствима
јавног информисања од локалног значаја,
где ће се се позвати сва заинтересована
лица да у року од 6 месеци од дана
објављивања обавештења поднесу писмени
захтев Предузећу за пренос посмртних
остатака умрлог лица у ново гробно место
које обезбеђује Предузеће.
Ако у року из става 2. овог члана не
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буде поднет писмени захтев Предузећу за
пренос посмртних остатака умрлог лица у
ново гробно место, пронађени посмртни
остаци покопаће се у посебан заједнички
гроб или гробницу ( осаријум).
Гробна места
Члан 34.
У саставу гробља налази се простор
одређен за сахрањивање (парцеле гробница
и гробова и мешовите парцеле) са
надгробним споменицима, као и други
објекти
и
уређаји
намењени
за
сахрањивање, коришћење и одржавање
гробља.
Члан 35.
Простор на гробљу намењен за
сахрањивање дели се на гробна поља
односно парцеле, унутар којих се налазе
гробна места.
Гробна поља ( парцеле ) и гробна места
су обавезно нумерисани.
Члан 36.
Гробно место се уређује као:
1. гробница,
2. гроб,
3. претинци за урне (колумбаријум или
розаријум),
4.осаријум ( заједнички гроб или гробница
у коју се похрањују посмртни остаци
умрлих).
Члан 37.
Гробница је место намењено за
сахрањивање,
изграђено
од
чврстог
материјала (цигле, бетона и др.).
Гробнице се граде у складу са
санитарним и другим прописима и
техничким правилима, а у складу са
Планом уређења гробља и уз одобрење
Предузећа.
Гробнице се граде за два, четири
или шест покојника, који су чланови
породице.
Члан 38.
Гроб је место намењено за
сахрањивање, које се састоји од ископане
рупе у земљи прописане дубине, дужине и
ширине.
У гроб се по правилу могу
сахранити само посмртни остаци једног
умрлог лица.
Изузетно, у један гроб се може
сахранити
истовремено
мајка
са
мртворођеним дететом, односно дететом
које је са њом умрло.
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Након истека рока обавезног
почивања, у постојећи гроб се може
дозволити сахрањивање брачног друга,
детета или родитеља умрлог лица.
У постојећи гроб се може дозволити
сахрањивање лица из става 4. овог члана и
пре истека рока обавезног почивања, под
условом да дубина гроба задовољава услове
прописане актом Предузећа.
Коришћење гробног места
Члан 39.
Након
пријаве
потребе
за
сахрањивањем на одређеном гробљу,
Предузеће одређује гробно место.
Гробно место се код прве сахране
даје на коришћење сродницима умрлог по
следећем редоследу: брачни друг, дете
(брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи
умрлог.
У случају да не постоје лица из
става 2. овог члана, односно да та лица не
желе да буду корисници гробног места,
гробно место се даје на коришћење осталим
сродницима умрлог у правој линији без
обзира на сродство, а у побочној линији до
IV степена сродства, и то по редоследу по
којем би та лица била позвана на
наслеђивање.
Уколико се на начин из става 2. и 3.
овог члана не може одредити корисник
гробног места, исто се даје на коришћење
брачним друговима сродника умрлог из
става 2. и 3. овог члана, по истом редоследу.
Ако има више лица истог степена
сродства са умрлим, гробно место се даје на
коришћење једном од њих, кога они
споразумно одреде.
У случају да лица из става 5. овог
члана не постигну споразум, гробно место
се даје на коришћење лицу које је са
умрлим живело у истом домаћинству,
односно које је умрлог издржавало или
бринуло о његовим потребама, под условом
да такво лице постоји и да жели да буде
корисник гробног места.
Изузетно, ако нема лица из става 2.6.овог члана, гробно место се даје на
коришћење
лицу
које
обезбеди
сахрањивање умрлог.
Члан 40.
Право на коришћење гробног места
стиче лице из члана 39., које са Предузећем
закључи уговор о коришћењу гробног
места.
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Уговор о коришћењу гробног места
закључује се у писменој форми, најкасније
у року од три месеца од дана сахрањивања
умрлог лица.
Уговор обавезно садржи: податке о
гробном месту, време за које се гробно
место
даје
на
коришћење,
начин
одређивања и плаћања накнаде за
коришћење и одржавање гробног места,
начин одржавања гробног места, услове за
ексхумацију и начин њеног спровођења,
начин коришћења гробног места које је
утврђено као културно добро, а може
садржати и друге одредбе.
Уређен гроб,гробница и касета за
похрањивање урни могу се закупити за
живота независно од чињенице смрти
,односно пријаве сахрањивања, о чему се
сачињава посебан писмени уговор између
корисника и Предузећа.
Члан 41.
Гробови се по правилу копају
редом, након пријављивања смрти умрлог
чији се посмртни остаци сахрањују, а у
складу са Планом уређења гробља.
Изузетно, брачном другу, детету или
родитељу покојника се на његов захтев
може одобрити коришћење гробног места
поред гроба покојника, у зависности од
расположивих гробних места.
Члан 42.
Посмртни остаци сахрањених лица
почивају у гробном месту најмање 10
година од дана сахрањивања (рок обавезног
почивања).
Гробно место се даје на коришћење
на период од 10 година.
Време коришћења гробног места се
може продужити за наредних десет година
уколико су испуњени следећи услови:
1. да је за коришћење гробног места у
претходном периоду уредно плаћена
накнада,
2. да се гробно место уредно одржава,
3. да се гробно место не налази на гробљу
или делу гробља које је стављено, или ће
бити стављено ван употребе.
Члан 43.
Накнаду за коришћење гробног
места плаћа корисник унапред, за период од
10 година, осим за случај сахране, када је
дужан платити накнаду за период обавезног
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почивања.
Висина накнаде за коришћење
гробног места утврђује се Ценовником
Предузећа, на који сагласност даје Градско
веће града Зрењанина.
Предузеће може у Ценовнику
предвидети могућност исплате накнаде из
става 1. овог члана у ратама, попуст у
случају плаћања накнаде у целости,
односно другу погодност плаћања.
Накнада за коришћење гробног
места је наменског карактера и користи се
за уређивање и одржавање гробља.
Цене
погребних
делатности
утврђују се Ценовником Предузећа,
односно другог вршиоца комуналне
делатности, а на основу елемената за
одређивање цена комуналних услуга
утврђених законом.
Члан 44.
После прве сахране, у исто гробно
место могу се, уз писмену сагласност
корисника гробног места, сахранити лица
из члана 38. став 3 и 4. ове одлуке.
У случају када се утврди да
корисник гробног места живи на непознатој
адреси или у иностранству, или да из другог
разлога није у могућности да да писмену
сагласност за сахрањивање лица из става 1.
овог члана, писмену сагласност уместо
њега могу дати лица која би могла да буду
корисници гробног места, а по редоследу из
члана 39. ове одлуке.
Члан 45.
Уколико се супротно члану 44. ове
одлуке у гробно место сахране лица која не
спадају у круг лица из члана 38. став 3 и 4.
ове одлуке, односно без писмене
сагласности корисника гробног места,
односно лица из члана 44. став 2., на захтев
корисника гробног места извршиће се
ексхумација њихових посмртних остатака о
трошку лица које је извршило сахрањивање,
и пренос у заједнички гроб, или ново
гробно место.
Члан 46.
У случају смрти корисника гробног
места, право коришћења гробног места
припада лицу које је одлуком надлежног
органа проглашено за његовог наследника,
односно лицу које докаже да је наследник
умрлог.
Уколико је више лица проглашено за
наследнике, исти су дужни да једног међу
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собом писменим пуномоћјем овласте да са
Предузећем, у својству новог корисника
гробног места, закључи уговор о
коришћењу гробног места, уз обавезу
достављања пуномоћја Предузећу.
У случају из става 2. овог члана,
Предузеће ће сва лица која су проглашена за
наследнике евидентирати као сукориснике
гробног места.
Уколико наследници не поступе на
начин из става 2. овог члана, Предузеће ће
одредити једног од њих са којим ће
закључити уговор о коришћењу гробног
места, а сва лица која су проглашена за
наследнике
ће
евидентирати
као
сукориснике гробног места.
Члан 47.
У случају да не постоје лица из
члана 46. ове одлуке, Предузеће је
овлашћено да по истеку рока обавезног
почивања, односно у случају ексхумације
посмртних остатака умрлог, гробно место
да на коришћење другим лицима.
Члан 48.
Посмртне остатке из гробних места
којима је истекао рок обавезног, односно
продуженог почивања, а рок почивања није
продужен, Предузеће преноси у посебан
заједнички гроб или гробницу (осаријум), о
чему је дужно да води евиденцију која
подразумева и трајно чување података о
лицима чији су посмртни остаци пренети.
По истеку рока обавезног почивања,
односно продуженог рока почивања, а пре
ексхумације и преноса посмртних остатака
у смислу става 1. овог члана, Предузеће је
дужно да писменим путем опомене
корисника гробног места да ће, уколико у
року од 30 дана од дана пријема опомене не
уплати накнаду за коришћење гробног
места за наредних 10 година и на тај начин
продужи
рок
почивања,
извршити
ексхумацију и пренос посмртних остатака
умрлог у заједнички гроб или гробницу
(осаријум), а гробно место дати на
коришћење другим лицима.
У случају да се писмена опомена из
става 2. овог члана није могла уручити
кориснику гробног места, Предузеће ће
путем средстава јавног информисања од
локалног значаја, као и на својој интернет
страници, објавити позив који садржи
податке о гробном месту и кориснику
гробног места, и позвати да се у року од
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шест месеци јави корисник гробног места,
односно лица из члана 39. ове одлуке.
Ако се у року из става 3. не јави
корисник, односно лица из члана 39.,
сматраће се да је гробно место напуштено.
Члан 49.
Предузеће ће на начин из члана 48.
ове одлуке позвати корисника гробног
места које ће бити дато на коришћење
другим лицима у смису чл.48. ст. 2, односно
које је проглашено напуштеним у смислу
чл.48. ст. 4., да уклони надгробни споменик
који се налази на гробном месту, у року од
120 дана од дана пријема позива.
Ако се у року из става 1. не јави
корисник ради преузимања надгробног
споменика, сматраће се да је надгробни
споменик напуштен.
Члан 50.
Корисник гробног места не може
правним послом међу живима пренети
право коришћења гробног места на друго
лице.
Корисник гробног места може
продати надгробни споменик са гробног
места.
Ако корисник гробног места умре,
право коришћења гробног места може бити
предмет наслеђивања.
Члан 51.
Корисник
гробнице,
уређене
парцеле и касете за полагње урне може
гробницу, уређену парцелу, односно касету
за полагање урне, уколико у њој нису
сахрањени посмртни остаци, уступити
искључиво Предузећу, уз споразумно
утврђену накнаду.
Уколико у року од 60 дана од
пријема понуде за закључење споразума из
става 1. накнада не буде споразумно
утврђена, корисник гробнице, уређене
парцеле и касете за полагање урне може
исте продати трећем лицу, под условима из
понуде.
Члан 52.
Гробови за које је истекао рок
обавезног
почивања,
односно
рок
продуженог почивања, могу се прекопати у
складу са Планом уређења гробља, а
пронађени посмртни остаци из тих гробова
сахраниће се у посебан заједнички гроб или
гробницу (осаријум), осим ако породица
или сродници умрлог или друга лица не
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изврше пренос посмртних остатака о свом
трошку у друго обезбеђено гробно место.
Намера прекопавања гробова, у
смислу претходног става, објавиће се у
"Службеном листу града Зрењанина",на
интернет страници Предузећа и у
средствима
јавног
информисања
од
локалног значаја, најмање шест месеци пре
почетка радова на прекопавању.
Породица, сродници и друга
овлашћена лица могу у року из става 2. о
свом трошку уклонити гробне знаке,
споменике и друге објекте са гроба који ће
се прекопавати, или их пренети на друго
обезбеђено гробно место за сахрањивање.
Ако лица из става 3. овог члана не
уклоне гробне знаке, споменике и друге
објекте са гроба који ће бити прекопан,
исте ће уклонити Предузеће, које обезбеђује
њихово чување најдуже 120 дана.
Ако лица из става 3. по истеку рока
из става 4.овог члана не преузму уклоњене
предмете, Предузеће може исте продати
ради
намирења
трошкова
њиховог
уклањања и чувања.
Члан 53.
У саставу гробља могу да се налазе
следећи објекти:
1. расхладна комора,
2. мртвачница,
3. други објекти неопходни за вршење
делатности,
4. комунални уређаји и инсталације,
5. спољне и унутрашње саобраћајнице
(путеви и стазе),
6. чесме и бунари,
7. продавнице погребне опреме,
8. објекти и уређаји за јавно осветљење.
У саставу гробља могу се налазити
и службени станови радника Предузећа
задужених за уређење, одржавање и
организовање послова сахрањивања на
гробљу.
Члан 54.
Надгробни споменик од посебне
уметничке или историјске вредности и
гробови заслужних покојника налазе се под
посебном заштитом о чему се води посебна
евиденција.
Члан 55.
Претинци за урне могу се градити
за појединце или за породице, у низу или у
више етажа, на местима која су Планом
уређења гробља одређена за ту намену.
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IV ИЗВОЂЕЊЕ КАМЕНОРЕЗАЧКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ РАДОВА НА
ГРОБЉУ И ГРОБНОМ МЕСТУ
Члан 56.
Гробље се уређује и одржава у
складу са Планом уређења гробља, водећи
рачуна о санитарним и другим прописима и
месним обичајима.
Други објекти на гробљу морају да
буду у функцији гробља, а градиће се
зависно од могућности.
Члан 57.
Изградња, односно реконструкција
гробнице или другог спомен обележја, као и
подизање, преправка или уклањање
споменика и другог предмета на гробу врши
се уз претходно прибављање одобрења
Предузећа, а у складу са Планом уређења
гробља.
Лице које тражи одобрење за
изградњу дужно је да поднесе скицу
објекта, односно споменика, и потврду да је
обезбеђено коришћење гробног места (
парцеле).
План уређења гробља доноси се за
свако гробље посебно и садржи нарочито:
локацију гробља, парцеле од којих се
састоји са бројевима, површином и ознаком
намене, распоред гробних места и других
објеката и уређаја који су намењени за
сахрањивање и за коришћење и одржавање
гробља,
архитектонско-грађевинско
обликовање гробница, гробних знакова,
споменика и других објеката на гробљу, и
др.
Ако је гробница или други спомен
објекат изграђен, или се гради, односно ако
је споменик или други предмет на гробу
подигнут, или се подиже противно ставу 1.
овог члана, Предузеће је овлашћено да
поднесе пријаву надлежној организационој
јединици Градске управе града Зрењанина,
која може наложити обустављање радова и
уклањање гробнице, спомен објекта
односно споменика или другог предмета,
односно прибављање одобрења Предузећа и
усклађивање радова са Планом уређења
гробља.
Члан 58.
Надгробни споменик је објекат који
се налази на гробу или гробници и који
садржи податке о лицу које је сахрањено у
гробу или гробници.
Надгробни споменик се гради према
условима за архитектонско-грађевинско
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обликовање који су дефинисани Планом
уређења гробља, и мора да одговара
естетским критеријумима и пијетету.
Надгробни споменик мора бити
изграђен од трајног материјала (камена,
мрамора, гранита, бетона, легура и сл.).
Надгробни
споменик
подиже
корисник гробног места.
Поред личних података лица које је
сахрањено у гробу или гробници (презиме и
име, година рођења и смрти), натпис на
надгробном споменику може да садржи и
имена чланова породице који подижу
споменик, пригодан натпис, орнамент или
слику.
Забрањен је натпис којим се вређају
умрли или чланови породице, као и речи
које су у нескладу са моралним начелима.
Лице које је подигло споменик или
његови
наследници
могу
споменик
уклонити и поставити други који је по
њиховом мишљењу прикладнији, према
условима из Плана уређења гробља, и уз
прибављање новог одобрења Предузећа.
Надгробни споменик који је
уклоњен са гроба или гробнице у коме се
налазе посмртни остаци може се продати, с
тим да је корисник дужан да у току
обавезног рока почивања на гробно место
одмах постави трајно обележје како би се
знало ко је сахрањен у том гробном месту.
Члан 59.
Привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект (извођач
радова), дужни су да пре почетка извођења
каменорезачких, занатских или других
радова прибаве писмену сагласност
Предузећа.
Извођач радова је дужан да
сагласност из става 1. прикаже на увид
овлашћеном раднику Предузећа на гробљу
пре почетка извођења радова.
Уколико извођач радова поступи
супротно одредбама овог члана, Предузеће
ће поступити у складу са чланом 57. став 4.
ове одлуке.
Члан 60.
Ако се гробница пре истека времена
коришћења
попуни, корисник
може
тражити од Предузећа да се приликом
отварања гробнице за ново сахрањивање
изврши сакупљање посмртних остатака
тако да се посмртни остаци умрлих сместе
у заједнички ковчег у циљу обезбеђења
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места за нова сахрањивања у гробницу.
У случају да није могуће извршити
потребне радње у складу са ставом 1. овог
члана, Предузеће је овлашћено да одбије
ново сахрањивање у исту гробницу, до
протека рока обавезног почивања код
последње сахране.
Након истека рока обавезног
почивања из става 2. овог члана, сакупљени
посмртни остаци могу бити сасути, под
условима и на начин предвиђен актом
Предузећа.
Члан 61.
Уколико
је
гробница
у
неупотребљивом стању, или прети опасност
од њеног затрпавања, Предузеће ће
писменим путем позвати корисника
гробнице да у примереном року предузме
неопходне радње и мере ради отклањања
наведених недостатака, са напоменом да се
у гробницу неће вршити сахрањивање док
се грађевински недостаци гробнице не
отклоне.
V ЕКСХУМАЦИЈА
Члан 62.
Ексхумација
је
ископавање
посмртних остатака умрлих лица.
Ексхумација се може вршити:
- после протека рока обавезног почивања,
односно продуженог рока почивања, у
складу са чланом 48. ове одлуке;
- после протека рока обавезног почивања, а
на захтев корисника гробног места, односно
породице, ради сахрањивања посмртних
остатака на другом месту;
- по налогу надлежног органа, у складу са
посебним прописима,
- ради привођења гробља другој намени, а у
складу са урбанистичким планом односно
одлуком Скупштине града Зрењанина;
- ради сахрањивања посмртних остатака на
другом
месту
код
привременог
сахрањивања,
- ради кремирања већ сахрањених
посмртних остатака по жељи чланова уже
породице,
-у другим случајевима одређеним посебним
прописима.
У случају ексхумације, породица,
сродници,
наследници
и
друга
заинтересована лица имају право да
посмртне остатке умрлог сместе у друго
гробно место.
Ексхумацију врши Предузеће, на
захтев чланова уже породице или
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овлашћеног органа, а по прибаљеном
одобрењу санитарног инспектора, односно
другог надлежног органа, у складу са
посебним прописима.
Члан 63.
Ексхумацији обавезно присуствују
подносилац захтева за ексхумацију, односно
овлашћено лице надлежног органа који је
наложио ексхумацију, и запослени из
Предузећа.
Ексхумација посмртних остатака у
циљу њиховог преношења не може се
вршити у времену од 1. маја до 30.
септембра, ако од дана сахрањивања до
дана ексхумације није протекло пет година.
Изузетно, из оправданих разлога,
надлежни
орган
може
одобрити
ексхумацију у периоду другачијем од става
2. овог члана.
Ексхумација се не може вршити у
периоду од годину дана од дана
сахрањивања, изузев по налогу надлежног
органа.
Приликом ексхумације води се
рачуна о пијетету умрлог.
Члан 64.
Трошкове ексхумације сноси лице,
односно орган, по чијем захтеву, односно
налогу, се она врши.
Изузетно, трошкови ексхумације
која се врши ради привођења гробља другој
намени падају на терет буџета града
Зрењанина.
VI УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ГРОБЉА
Члан 65.
Уређивање и одржавање гробаља, у
смислу ове одлуке, врши Предузеће.
Члан 66.
За планско уређивање и одржавање
гробаља за период од пет година доноси се
средњорочни План уређивања и одржавања
гробља (у даљем тексту: Средњорочни
план).
Предлог
Средњорочног
плана
припрема стручна служба Предузећа, на
основу Плана уређења гробља.
Средњорочни
план
доноси
надлежни орган Предузећа.
Средњорочни план садржи:
-распоред објеката и парцела на
гробљима и распоред гробних места на
појединим парцелама,
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-планове
за
изградњу,
реконструкцију и адаптацију објеката и
уређаја на гробљу,
-планиране
активности на озелењавању простора
(хортикултурно решење),
-планове за преуређење делова
гробља (парцела), када гробним местима
истекне рок обавезног или продуженог
почивања,
-мере у циљу постепеног стављања
ван употребе гробља или његових делова
када је урбанистичким планом или одлуком
Скупштине града Зрењанина то одређено.
Средњорочни план се доноси
најкасније до 1. октобра текуће године за
наредни период од пет година.
Члан 67.
Уређивање и одржавање гробаља
Предузеће обавља према годишњем
Програму уређивања и одржавања гробаља
(у даљем тексту: Програм).
Предлог
Програма
припрема
стручна служба Предузећа у складу са
Средњорочним планом и Планом уређења
гробља.
Програм доноси надлежни орган
Предузећа, уз сагласност Скупштине града
Зрењанина.
Програм садржи:
1. гробља на подручју града на којима
Предузеће врши уређење и одржавање,
односно спецификацију локација и
површина које се предвиђају за уређење и
одржавање,
2. врсту и обим радова по локацијама, у
складу
са
техничко-технолошким
стандардима,
3. време, динамику, односно период
обављања радова по локацијама,
4. висину средстава потребних за
реализацију Програма по локацијама.
Програм
мора
да
обезбеди
минималне технолошке стандарде из ове
области.
Висина средстава потребних за
реализацију Програма по локацијама
утврђује се према Ценовнику Предузећа, на
који сагласност даје Градско веће града
Зрењанина.
Програм се доноси најкасније до 30.
новембра текуће године за наредну годину.
Предузеће
је
дужно
да
о
реализацији Програма до 31. јануара
поднесе
извештај
Скуштини
града
Зрењанина за претходну годину.
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Члан 68.
Парцеле на гробљу садрже више
гробних места.
Парцеле
могу
бити
парцеле
гробница, парцеле гробова и мешовите
парцеле.
Распоред парцела мора бити у
складу са Планом уређења гробља.
Парцеле су подељене на редове и
гробна места.
Парцеле, редови и гробна места су
обавезно нумерисани.
Члан 69.
На сваком гробљу мора се
обезбедити посебан простор за одлагање
смећа, остатака венаца и цвећа, као и
осталих отпадака.
Депоновано
смеће
се
мора
отклањати по потреби, а најмање једном
недељно.
Распоред и врста простора за
одлагање смећа и осталих отпадака
одређује се у складу са Планом уређења
гробља.
Члан 70.
Планом уређења гробља може се
предвидети да се непосредно код улаза на
гробље могу подићи односно поставити
мањи објекти за продају цвећа, свећа и
погребне опреме.
Члан 71.
На гробним местима и око њих
дозвољено је засађивање украсног биља,
али само тако да оно не омета приступ
осталим гробним местима, да их не заклања
и да не угрожава грађевинску стабилност
гробнице.
Врста украсног биља утврђује се
Планом уређења гробља.
Поред гробних места могу се
постављати клупе уз одобрење Предузећа.
Одржавање реда на гробљу
Члан 72.
Одржавање
реда
на
гробљу,
подразумева одређивање начина понашања
посетилаца, радно време гробља за
посетиоце и за извођаче радова, као и друге
одредбе.
Акт о одређивању реда на гробљу (у
даљем тексту: Правила понашања на
гробљу) доноси надлежни орган Предузећа,
и исти се поставља на видном месту код
улаза на гробље.

26. јун 2019. год.

О реду на гробљу стара се
запослени у Предузећу, који је актом о
систематизацији радних места и послова
задужен за те послове.
Уколико
на
гробљу
постоји
службени стан за становање, о реду се стара
запослени Предузећа који користи тај
службени стан.
Члан 73.
Посетиоци су дужни да се на
гробљу понашају примерено, како то
одговара месту и дужном поштовању према
мртвима.
Посетиоци су дужни да се
придржавају Правила понашања на гробљу.
Члан 74.
Гробље је отворено за посетиоце
сваког дана, и то у времену од 7,00 до 20,00
часова у периоду од 01.априла до
31.октобра, односно од 8,00 до 17,00 часова
у периоду од 01.новембра до 31. марта.
Предузеће може из нарочито
оправданих разлога привремено забранити
приступ посетиоцима на гробље.
Радно време гробља мора се истаћи
на улазу у гробље на видном месту.
Члан 75.
Предузеће својим актом ближе
уређује време у коме се има обавити
сахрањивање, у складу са овом Одлуком.
Члан 76.
На гробљу је забрањено:
- улажење и задржавање ван
времена када је гробље отворено за
посетиоце,
- приступ деци млађој од 10 година
без пратње одраслог лица,
- прескакање ограде, гажење
зелених површина, ломљење дрвећа,
кидање цвећа и других засада,
- гажење и прљање гробних места,
- наношење штете надгробним
обележјима(споменицима
и
другим
предметима на гробним местима),
- нарушавање мира на гробљу,
- увођење животиња, осим у
случајевима прописаним законом,
- вожња бицикла, мотоцикла и
другог моторног возила ако то није
одобрено посебном дозволом Предузећа,
-бацање увелог цвећа, корова,
венаца и других предмета, као и наношење
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блата, земље и друге нечистоће по стазама,
путевима и зеленим површинама,
- остављање хране на гробним
местима и другим местима на гробљу,
- фотографисање у виду заната,
- продавање било какве робе и
вршење других услуга без одобрења
Предузећа,
- постављање реклама и натписа,
- постављање клупа и других
предмета без одобрења Предузећа,
- улажење у капелу ван времена
одређеног за сахрањивање,
- паљење свећа на гробном месту
изван кућишта за свеће,
- извођење било каквих додатних
радова у розаријуму и колумбаријуму
(постављање импровизоване жардињере,
камене плоче са сликама, кандила и сл.), као
и сађење биљака око касета розаријума,
- монтирање жардињера, клупа,
кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на
гробу односно гробници уколико то није
предвиђено пројектом споменика,
- сађење око гробова и гробница
свих дрвенастих врста лишћара, четинара,
шибља и другог растиња,
- вршење других недозвољених
радњи које Предузеће утврди својим актом.
Члан 77.
Предузеће може да уклони све
додатне предмете и засаде чије је
постављање односно сађење забрањено
овом Одлуком или условљено издавањем
писменог одобрења, о трошку корисника
гробног места.
VII УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 78.
Предузеће је дужно да обављање
комуналних
делатности
управљање
гробљима и сахрањивање и вршење
погребних услуга организује тако да
обезбеди:
1. трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима под условима и на
начин уређен законом, другим прописима и
стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и
квалитет
комуналних
услуга,
који
подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и
здравствену и хигијенску исправност у
складу са позитивним прописима;
3. предузимање мера одржавања, развоја и

Страна 427

заштите комуналних објеката, постројења и
опреме,
који
служе
за
обављање
комуналних делатности;
4. развој и унапређење квалитета и врста
комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Члан 79.
Предузеће је дужно да у средствима
јавног информисања од локалног значаја и
на својој интернет страници обавести
кориснике
комуналних
услуга
о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу
настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у
пружању тих услуга.
Члан 80.
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, односно
обављању
комуналних
делатности,
Предузеће је дужно да без одлагања
предузме неопходне мере за отклањање
узрока поремећаја, односно прекида, и то:
-да радно ангажује запослене на
отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида у
обављању комуналних делатности;
-да предузме друге мере које одреде
надлежни органи.
Члан 81.
У случају из члана 80. ове одлуке,
Предузеће је обавезно да, истовремено са
предузимањем неопходних мера, обавести
надлежну организациону јединицу Градске
управе града Зрењанина о разлозима
поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.
Члан 82.
По
пријему
обавештења
о
непланираном прекиду испоруке, односно
по утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, надлежна
организациона јединица Градске управе
града Зрењанина дужна је да:
-одреди ред првенства и начин
пружања услуга на начин да спречи
настанак и ширење заразних болести,
односно
настанак
значајне
односно
ненадокнадиве штете;
-предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине која
је угрожена;
-предузме мере за отклањање
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насталих последица, као и друге потребне
мере,
-утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно прекид у
обављању комуналних делатности, као и
причињену штету.

2. прихода од накнаде за коришћење
гробног места;
3. буџета града Зрењанина;
4. наменских средстава других нивоа
власти;
5. других извора, у складу са законом.

Члан 83.
Уколико Предузеће не предузме
мере за отклањање узрока поремећаја,
односно прекида у пружању комуналних
услуга у одређеном року, надлежна
организациона јединица Градске управе
града Зрењанина предузеће мере за хитну
заштиту комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена, на терет
Предузећа.

XI КОНТИНУИРАНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ
КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ
ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 87.
Предузеће је дужно да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга из ове одлуке, у трајању
од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из
става 1. овог члана, Предузеће објављује у
средствима
јавног
информисања
од
локалног значаја, као и на званичној
интернет страници града Зрењанина и
својој интернет страници.
Изјашњавање се може организовати
и електронским путем.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања
достави Градском већу града Зрењанина
извештај о резултатима изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да
већина корисника није задовољна пруженом
комуналном услугом, Градско веће покреће
поступак преиспитивања рада Предузећа, и
налаже му да отклони недостатке који су
наведени у изјашњавању корисника у року
од 90 дана.
Уколико Предузеће не отклони
недостатке из ства 5. овог члана, Градско
веће о томе обавештава Скупштину града
Зрењанина, која даље поступа у складу са
Законом о комуналним делатностима.

VIII ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ
Члан 84.
У случају прекида обављања
комуналних делатности због штрајка
запослених у Предузећу, Предузеће је
обавезно да обезбеди минимум процеса
рада, и то:
-преузимање, превоз, смештај и
чување умрлих лица;
-копање раке;
-сахрањивање.
IX ГРОБНA ЕВИДЕНЦИЈA
Члан 85.
Предузеће је дужно да успостави и
води гробну евиденцију.
Гробна евиденција се води о:
1. гробним местима,
2. свим умрлим лицима сахрањеним
на гробљу,
3. умрлим лицима која су била
сахрањена на гробљу,а касније су пренета
на друго гробље,
4. именима сахрањених лица са
назнаком места на којима су сахрањени.
Корисник гробног места је дужан да
Предузећу пријави сваку промену адресе у
року од осам дана од дана настанка
промене.
X ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 86.
Средства за обављање и развој
комуналне
делатности
управљање
гробљима и сахрањивање обезбеђују се из:
1. прихода од комуналних услуга;

XII НАДЗОР
Члан 88.
Послове инспекцијског надзора над
извршавањем одредаба ове одлуке, као и
других општих аката донетих на основу ове
одлуке, врши Одељење инспекција Градске
управе града Зрењанина, преко комуналних
инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор је овлашћен да :
- изврши увид у опште и
појединачне акте, евиденције и другу

26. јун 2019. год.

Број 18

Службени лист града Зрењанина

документацију Предузећа, односно других
вршилаца комуналних делатности, као и
других правних и физичких лица;
- саслушава и узима изјаве од
одговорних лица из Предузећа, односно
других вршилаца комуналних делатности,
као и других правних и физичких лица;
-прегледа пословне просторије,
објекте, постројења и уређаје за обављање
комуналних делатности, односно који служе
коришћењу комуналних услуга, ради
прикупљања неопходних података;
-фотографише и сними простор у
коме се врши инспекцијски надзор, као и
друге ствари које су предмет надзора;
-наложи решењем да се комунална
делатност обавља на начин утврђен
законом, другим прописима и овом
одлуком;
-наложи
решењем
извршавање
утврђених обавеза и предузимање мера за
отклањање недостатака у обављању
комуналне делатности;
-наложи
решењем
кориснику
извршење утврђених обавеза;
- изда прекршајни налог, односно
поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, кривичну пријаву, односно
пријаву за привредни преступ, када оцени
да постоји сумња да је повредом прописа
учињен прекршај, кривично дело или
привредни преступ;
-наложи решењем уклањање ствари
или других предмета са површина, односно
објеката
који служе
за
обављање
комуналних делатности;
-забрани решењем одлагање отпада
на површинама односно објектима који
служе за обављање комуналних делатности;
-забрани решењем инвеститору,
односно
извођачу
каменорезачких,
занатских и других радова на гробљу
одлагање
отпадног
грађевинског
материјала, земље и осталог грађевинског
материјала ван за то одређене локације;
-забрани решењем уништавање
споменика, ограда, клупа, и других
предмета и објеката које се налазе на
гробљу;
-забрани решењем уништавање
зелених површина на гробљу;
-забрани обављање комуналних
делатности из ове одлуке свим субјектима
који не испуњавају услове предвиђене
законом, другим прописима и овом
одлуком;
-забрани
обављање
комуналне
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делатности
управљање
гробљима
и
сахрањивање свим субјектима којима
обављање ове комуналне делатности није
поверено од стране града Зрењанина у
прописаном поступку;
- предузима и друге мере у складу са
законом, подзаконским прописима и овом
одлуком.
Члан 89.
Предузеће,
други
вршиоци
комуналних делатности из ове одлуке, као и
друга правна и физичка лица, дужни су да
комуналном инспектору омогуће несметано
вршење надзора, и да му без одлагања ставе
на
увид
и
располагање
потребну
документацију и друге доказе и изјасне се о
чињеницама које су од значаја за вршење
надзора
На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Градском већу
града Зрењанина у року од 15 дана
достављања решења, која не одлаже
извршење решења.
Градско веће града Зрењанина
одлучује о жалби комуналног инспектора у
року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Решење Градског већа је коначно у
управном поступку, и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 90.
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са комуналном полицијом,
другим државним органима, органима
територијалне аутономије и локалне
самоуправе, као и имаоцима јавних
овлашћења, што обухвата међусобно
обавештавање,
размену
информација,
пружање
непосредне
помоћи
и
предузимање
заједничких
мера
и
активности од значаја за обављање послова
комуналне инспекције.
Комунална полиција има овлашћење
да издаје прекршајне налоге, као и да
предузима друге законом прописане радње
и мере.
Члан 91.
Лицу које изврши радњу, која је
овом одлуком одређена као прекршај,
комунални инспектор, односно комунални
полицајац, издаје прекршајни налог у
складу са законом и овом одлуком.
XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 92.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000 динара казниће се за прекршај
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Предузеће, ако:
1. врши сахрањивање супротно чл.
3. ст. 2.,чл. 4., чл. 6.ст. 2., чл. 12., чл.16., чл.
20 и чл.38. ове одлуке;
2.врши преузимање, превоз и
смештај умрлог лица противно чл.13. и
15.ове одлуке,
3.не организује дежурну службу у
смислу чл. 14. ове одлуке;
4.
приликом
спровођења
сахрањивања поступа противно чл.17.,18. и
19. ове одлуке;
5. врши привремено сахрањивање
противно чл.22. ове одлуке;
6.не обавља послове уређивања и
одржавања гробља , или их обавља
противно чл.25. ове одлуке;
7. врши сахрањивање умрлих лица
на гробљу које није у употреби;
8.не обезбеди да се изградња,
односно реконструкција гробнице или
другог спомен обележја, као и подизање,
преправка или уклањање споменика или
других предмета на гробљу врши у складу
са чл. 56., 57., 58. и 59. ове одлуке;
9.гробна места даје на коришћење
супротно чл.39. 40, 41., 42., 44., 45. и 46. ове
одлуке,
10. одређује накнаду за коришћење
гробног места противно чл. 43. ове одлуке,
11.у случају истека рока обавезног
почивања, односно продуженог рока
почивања, поступа противно чл.48. и 49.
Ове одлуке;
12. изврши прекопавање гробова
супротно чл. 52. ове одлуке;
13.не обезбеди да се ексхумација
врши у складу са чл. 62. и 63. ове одлуке;
14.не донесе Средњорочни план
уређивања и одржавања гробља у складу са
чл.66 ове одлуке;
15.не донесе Програм уређивања и
одржавања гробља у складу са чл.67. ове
одлуке;
16.не донесе Правила понашања на
гробљу у складу са чл.72. ове одлуке, или
их не истакне на видном месту код улаза на
гробље;
17.не истакне радно време гробља
на сваком улазу у гробље, или не обезбеди
његово поштовање у складу са чл. 74. ове
одлуке;
18.не обезбеди поштовање реда на
гробљу у складу са чл.76.ове одлуке, или не
пријави надлежном органу сваки случај
непоштовања реда;
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19.у случају планираних прекида у
пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналних делатности, не
поступи у складу са чл. 79. ове одлуке;
20.
у
случају
наступања
непланираних
или
неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању
комуналних услуга, односно обављању
комуналних делатности, не поступи у
складу са чл. 80. и 81. ове одлуке;
21.за време штрајка запослених не
обезбеди минимум процеса рада у складу са
чл. 84. ове одлуке;
22. не успостави и води евиденције
у складу са чл.85. ове одлуке;
23.не донесе Ценовник погребних
услуга у складу са чл.43 ове одлуке, или
погребне услуге не наплаћује у складу са
Ценовником,
24.не
обезбеди
континуирано
изјашњавање корисника о квалитету
пружања комуналних услуга у смислу
чл.87. ове одлуке
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у Предузећу,
новчаном казном у фиксном износу од
10.000 динара.
Члан 93.
Новчаном казном у фиксном износу
од 100.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1.врши
преузимање
и
превоз
посмртних остатака умрлих лица противно
чл.13. став 1.-6. и чл. 15. ове одлуке;
2.организује
погребну
свечаност
противно чл.17. ове одлуке;
3.пре
почетка
извођења
каменорезачких, занатских и других радова
не прибави сагласност Предузећа, односно
ако исту не прикаже на увид овлашћеном
раднику Предузећа на гробљу пре почетка
извођења радова, у складу са чл.59. ове
одлуке,
4. ако
радове
изводи
противно
условима из сагласности Предузећа из чл.
59. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у фиксном износу од
10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 20.000 динара.

26. јун 2019. год.

Број 18

Службени лист града Зрењанина

Члан 94.
Новчаном казном у фиксном износу
од 10.000 казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. изврши сахрањивање умрлог лица
ван гробља које је у употреби;
2. изврши сахрањивање умрлог лица
без одобрења Предузећа;
3. не обезбеди сахрањивање умрлог
лица у смислу чл.6 став 1. ове одлуке;
4. не дозволи преузимање и превоз
посмртних остатака, односно одбије да
присуствује истим радњама у смислу чл. 13.
ст. 7. ове одлуке;
5. изврши сахрањивање противно
чл.38.ове одлуке;
6. на друго лице пренесе право
коришћења гробног места супротно чл.50.
ст. 1. ове одлуке,
7.
врши
изградњу,
односно
реконструкцију гробнице или другог
спомен обележја, као и подизање,
преправку или уклањање споменика или
других предмета на гробљу противно чл.57
и 58. ове одлуке ;
8. засађује украсне биљке супротно
члану 71. Ове одлуке;
9. поступа противно чл.73. и 76.
став 1. тачка 1-20. ове одлуке;
10. изврши сахрањивање умрлог
лица супротно чл. 16 ове одлуке ;
11. врши ексхумацију посмртних
остатака супротно чл.62. и 63. ове одлуке;
12.не пријави Предузећу сваку
промену адресе у смислу чл.85 став 3. ове
одлуке.
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 95.
Предузеће је у обавези да преузме
послове управљања и сахрањивања на свим
гробљима на територији града Зрењанина
када буду обезбеђени услови за то, а
најкасније у року од 2 године од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Месне заједнице на чијој територији су
организована гробља обављаће одређене
послове у вези са обезбеђивањем услова за
обављање комуналне делатности из става 1.
овог члана, до преузимања обављања истих
делатности од стране Предузећа.
Члан 96.
Сви акти за спровођење ове одлуке
биће донети у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
До доношења аката из става 1. овог
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члана, примењиваће се важећи акти.
Члан 97.
Поступци који до дана ступања на
снагу ове одлуке нису окончани, окончаће
се по одредбама ове одлуке.
Члан 98.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о уређивању и
одржавању
гробља
и
сахрањивању
(“Сл.лист општине Зрењанин”, бр.14/2005 и
1/2006, “Сл.гласник РС”, бр.23/2009-одлука
УС и “Сл.лист града Зрењанина”, бр.3/2009,
14/2010 и 21/2016), као и члан 15. став 2.
Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити града Зрењанина (“Сл.лист града
Зрењанина, бр.16/2017).
Члан 99.
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: 06-74-10/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
52
На основу чл. 57. и 64. став 5.
Закона о превозу путника у друмском
саобраћају ("Службени гласник РС", бр.
68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19),
члана 4. став 3. и члана 13. Закона о
комуналним делатностима ("Службени
гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 39. став 3. Закона о прекршајима
("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и
98/16-одлука УС) и члана 36. тачка 26)
Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 7/19), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
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I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови,
начин и организација обављања јавног
линијског превоза путника на територији
града Зрењанина.
Члан 2.
Под јавним линијским превозом
путника, у смислу ове одлуке, сматра се:
1. Градски превоз - на територији града
Зрењанина,
2. Приградски превоз - између
насељених места на територији града
Зрењанина.
Јавни линијски превоз путника у
градском и приградском саобраћају је
комунална делатност од општег интереса.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА
Члан 3.
Јавни линијски превоз путника у
градском и приградском саобраћају обавља
се аутобусима на унапред утврђеним
линијама и према утврђеном реду вожње, уз
унапред утврђену тарифу и остале услове
превоза у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 4.
Јавни линијски превоз путника у
градском и приградском саобраћају на
територији града Зрењанина може обављати
привредно друштво, друго правно лице или
предузетник који има важећу лиценцу за
обављање домаћег линијског превоза
путника издату од стране надлежног органа,
решење надлежног министарства којим је
утврђено да испуњава услове за обављање
комуналне делатности и коме је град
Зрењанин
поверио
обављање
ове
делатности.
Поверавање обављања делатности
врши се на основу одлуке Скупштине града
Зрењанина и уговора о поверавању
закљученог са градом Зрењанином.
Уговор о поверавању обављања
делатности јавног линијског превоза
путника у име града Зрењанина потписује
Градоначелник града Зрењанина.
На поступак поверавања обављања
делатности примењују се одредбе закона
којим се уређује обављање комуналних
делатности.
Уговор о поверавању обављања јавног
линијског превоза путника, поред елемената
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прописаних законом, садржи: линије које се
поверавају, минимални број полазака по
линији и услове под којима се поверавају,
временски период на који се врши
поверавање, начин образовања, обрачуна и
наплате накнаде за обављање јавног
линијског превоза, рок отпочињања
линијског превоза, међусобна права и
обавезе
уговорних
страна,
начин
обавештавања надлежних органа Града о
реализацији уговорних обавеза, начин
решавања спорова између уговорних
страна, услове раскида уговора пре времена
на који је закључен, права и обавезе које из
тога проистичу и друга питања од значаја за
обављање
јавног
линијског
превоза
путника.
Превозник је дужан да Градском већу
града Зрењанина једном годишње, до 31.
јануара за претходну годину, доставља
извештај о реализацији уговорених обавеза.
Члан 5.
Поверавање обављања јавног линијског
превоза путника на начин прописан чланом
4. ове одлуке врши се на основу јавног
позива на период од најмање пет година.
III. ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊА
ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА БРОДОМ, СКЕЛОМ И
ЧАМЦЕМ
Члан 6.
Подносилац захтева за проверу
испуњености услова за отпочињање
обављања комуналне делатности градски и
приградски превоз путника у делу који
обухвата јавни линијски превоз бродом,
скелом и чамцем за привредне сврхе мора
да има запослен одговарајући број чланова
посаде за та пловила у складу са прописом
којим се уређује најмањи број чланова
посаде за безбедну пловидбу које морају
имати бродови и друга пловила трговачке
морнарице.
Подносилац захтева за проверу
испуњености услова за отпочињање
обављања комуналне делатности градски и
приградски превоз путника у делу који
обухвата јавни линијски превоз бродом или
скелом мора да има најмање један
регистрован брод или скелу о чему
доставља доказе прописане Уредбом о
начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности.
Подносилац захтева за проверу

26. јун 2019. год.

Број 18

Службени лист града Зрењанина

испуњености услова за отпочињање
обављања комуналне делатности градски и
приградски превоз путника у делу који
обухвата јавни линијски превоз чамцем за
привредне сврхе неопходно је да има
најмање један чамац регистрован за
привредне сврхе о чему доставља доказе
прописане Уредбом о начину и условима за
отпочињање
обављања
комуналних
делатности.
IV. РЕГИСТРАЦИЈА ЛИНИЈА
Члан 7.
Градско веће града Зрењанина одлучује
о успостављању линије, на образложени
предлог превозника или организационе
јединице Градске управе надлежнe за
послове саобраћаја (у даљем тексту:
Организациона јединица).
Линије се успостављају у складу са
потребама становништва, развојем Града,
саобраћајно-техничким
условима
и
економском
исплативошћу
одржавања
појединих линија.
Акт
о
успостављању,
односно
утврђивању линије, садржи број и назив
линије, трасу одређену списком стајалишта
на линији, дужину линије, као и потребан
минималан број полазака.
Промене на успостављеним линијама
линијског превоза као што су: продужење,
скраћење, измена трасе, успостављање и
укидање стајалишта и др. одобрава Градско
веће града Зрењанина.
Организациона
јединица
води
евиденцију о успостављеним линијама на
којима се обавља јавни линијски градски и
приградски превоз путника.
Члан 8.
Јавни линијски превоз путника обавља
се на:
1. сталним линијама градског и
приградског превоза путника, на којима се
превоз врши свакодневно током целе
године;
2. сезонским линијама градског и
приградског превоза путника, на којима се
превоз врши у одређеном периоду у току
године;
3. привременим (ванредним) линијама
градског и приградског превоза путника, на
којима се превоз врши за време одржавања
културних, уметничких, спортских и других
манифестација, верских и државних
празника, прекида саобраћаја због више
силе, извођења радова на ревитализацији
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путева и у другим случајевима, када на
други начин није могуће организовати
функционисање линија на редовној траси.
Члан 9.
Превозник коме је уговором поверено
обављање јавног линијског превоза путника
може почети са обављањем превоза ако има
регистрован и оверен ред вожње на
успостављеним линијама и доказ о
исправности возила којим врши превоз.
Члан 10.
Регистрацију и оверу редова вожње
врши Организациона јединица, у року од 30
дана од дана подношења захтева.
Овера реда вожње врши се са роком
важења од најмање пет година, а најдуже за
време за које је превознику поверено
обављање јавног превоза.
Члан 11.
Захтев за регистрацију и оверу редова
вожње у градском и приградском јавном
линијском превозу путника подноси се
најмање у три примерка, у року од осам
дана од дана закључивања уговора о
поверавању из члана 4. ове одлуке.
Уз захтев се подносе редови вожње за
утврђене линије, који садрже:
1. број и назив линије;
2. врсту линије (Г - градски, П приградски);
3. назив сезонског реда вожње са
периодом важења (летњи од 1. јула до 31.
августа, зимски од 1. септембра текуће до
30. јуна наредне године, зимски за време
школског распуста и сл.);
4. почетак важења реда вожње;
5. време поласка, доласка и пролазна
времена са почетног и свих стајалишта у
градском и приградском превозу (радни
дан, субота, недеља и у време празника);
6. време рада линије;
7. напомене.
Редови вожње достављају се и у
електронском облику.
Организациона јединица води регистар
оверених редова вожње који садржи
нарочито: редни број, назив превозника,
број и назив линије, број полазака на
линији, датум овере и регистрације реда
вожње, рок важења реда вожње.
Превозник може поднети захтев за
измену регистрованог реда вожње у року
важења реда вожње.
Уз захтев се подносе измењени редови
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вожње за утврђене линије.
Захтев за регистрацију и оверу редова
вожње, као и за измену регистрованог реда
вожње, који није поднет у року, уз који нису
поднети прописани докази или који је на
други начин неуредан, непотпун или се по
њему не може поступати због формалних
недостатака,
Организациона
јединица
одбациће решењем.
Захтев за регистрацију и оверу редова
вожње, као и за измену регистрованог реда
вожње, који није израђен у складу са
важећим прописима, актом о утврђивању
линија којима се обавља јавни линијски
градски и приградски превоз путника или
уговором о поверавању обављања јавног
линијског превоза путника, Организациона
јединица одбиће решењем као неоснован.
Против решења о одбацивању или
одбијању захтева, превозник може изјавити
жалбу Градском већу града Зрењанина.
V. ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ У
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ
Члан 12.
Аутобуско стајалиште мора бити видно
означено прописаним саобраћајним знаком
и имати таблу са називом стајалишта и
бројем линије, а по потреби и извод из реда
вожње.
Стајалиште
може
да
има
надстрешницу, уздигнуту површину за
путнике, корпу за отпатке, информациони
пано, клупе за седење и другу опрему за
потребе путника.
Таблу са називом стајалишта, бројем
линије и изводом из реда вожње поставља,
уклања, благовремено замењује и уредно
одржава превозник.
Табла се поставља на основу услова
које одреди управљач пута.
Локацију за стајалиште одређује
управљач пута.
Аутобуска
стајалишта
изграђује
управљач пута.
Члан 13.
Аутобуска стајалишта морају да се
одржавају тако да увек одговарајућу својој
намени.
Аутобуска
стајалишта
одржава
управљач пута.
Члан 14.
Превозник је дужан да пријем путника
у возило и искрцавање путника из возила
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врши на аутобуској станици или аутобуским
стајалиштима која су унета у ред вожње.
VI. ВОЗИЛА
Члан 15.
Возила којима се обавља линијски
превоз путника морају испуњавати услове
прописане прописима којим се регулише
обављање превоза путника у друмском
саобраћају, безбедност саобраћаја на
путевима и прописима о стандардима за
поједине врсте возила.
Возила којима се обавља линијски
превоз путника морају бити пре упућивања
у саобраћај чиста и проветрена и обојена
препознатљивим бојама превозника.
Возила у зимском периоду, када је
спољна температура испод 10° C, морају
бити загрејана, а у летњем периоду, када је
спољна температура изнад 25° C морају
бити расхлађена, уколико поседују систем
за расхлађивање.
Члан 16.
Возило којим се врши превоз путника
мора бити видно обележено ознакама од
значаја за информисање путника, и то:
1. на предњој страни исписан број и
назив линије у смеру кретања или
терминуса, а на задњој и улазној страни
возила исписан број линије;
2. на бочној страни исписан назив и
седиште превозника и стилизиран грб града
Зрењанина;
3. ознакама на вратима за улаз или
излаз.
Када се возилом не врши редован
превоз или се не примају путници, на
предњој страни возила поставља се
одговарајућа ознака "ванредна вожња", "за
гаражу", "у квару" и сл.
Возила могу бити осликана рекламним
порукама.
Рекламе и други натписи не смеју се
постављати на местима или на начин да
заклањају видик или прекривају прописане
ознаке и обавештење о превозу.
VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
И ПУТНИКА
Члан 17.
Превозник је дужан да линијски превоз
врши у свему према елементима линије
садржаним у регистру и реду вожње.
Превозник је дужан да о отпочињању
линијског превоза путника обавести
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кориснике превоза путем средстава јавног
информисања или на други одговарајући
начин.
У возилу којим се обавља превоз мора
се налазити:
1. оригинал извода лиценце за
превозника;
2. важећи ред вожње, односно
фотокопија важећег реда вожње, оверена
потписом и печатом овлашћеног лица
превозника;
3. важећи ценовник оверен печатом и
потписом овлашћеног лица превозника;
4. идентификациона исправа за возача
која садржи име презиме и фотографију
возача, податке о личности возача,
пословно име превозника, печат и потпис
овлашћеног лица превозника;
5. уговор о раду за возача;
6. путни налог попуњен у складу са
законом.
Члан 18.
Возач је дужан:
1. да се придржава реда вожње;
2. да прими на превоз сваког путника у
границама расположивих места за путника,
осим путника чији улазак у возило није
дозвољен по важећим прописима;
3. да обезбеди превоз пртљага заједно
са путником коме пртљаг припада;
4. да покрене возило тек када се увери
да су сва врата затворена;
5. да се према путницима понаша са
пажњом и предусретљиво;
6. да се стара о одржавању реда у
аутобусу;
7. да продаје карте у возилу, ако карте
не продаје друго овлашћено лице
превозника;
8. да буде обучен у униформу коју
одреди превозник.
Члан 19.
Возач није дужан да дозволи улазак у
возило:
1. лицу које је видљиво под утицајем
алкохола, односно у напитом стању;
2. лицу видљиво оболелом од заразне
болести и
3. лицу чији пртљаг може изазвати
повреду путника или оштећење аутобуса.
Возач не сме дозволити улазак у возило
детету до шест година старости ако није у
пратњи одрасле особе.
Возач не сме дозволити боравак другим
лицима
у
простору
издвојеном
и
намењеном возачу.
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За време вожње возач не сме
разговарати са путницима нити користити
мобилни телефон.
Члан 20.
Корисник услуге - путник је лице које
се затекне у возилу линијског превоза, осим
возног особља.
Путник је дужан да за коришћење
услуге превоза у возилу има важећу и
исправну возну карту или важећу и
исправну претплатну карту на основу које
остварује право на превоз.
Путник је дужан да возну карту или
претплатну карту из става 2. овог члана
покаже и уступи на захтев возача,
контролора
или
другог
овлашћеног
службеног лица.
По уласку у возило линијског превоза,
контролор или друго овлашћено лице
превозника се представља легитимацијом.
Возач, контролор или друго овлашћено
службено лице превозника у контроли може
затражити помоћ полицијске управе или
комуналне полиције.
Начин плаћања цене превоза, начин
вршења контроле коришћења услуге
превоза и наплате, као и мере које су
контролори овлашћени да предузимају,
одредиће превозник.
Члан 21.
Приликом уласка у возило и заузимања
места за седење, предност имају особе са
инвалидитетом, труднице, лица са малом
децом, старе и немоћне особе.
Члан 22.
Путник може у возило унети лични и
други пртљаг који својим димензијама и
својствима не угрожава сигурност путника.
Путник је дужан да води бригу о свом
пртљагу.
Члан 23.
У возило није дозвољено уносити:
1. експлозивне, лако запаљиве, отровне,
радиоактивне, нагризајуће материје и
предмете и органске пероксиде;
2. предмете који могу угрозити живот,
здравље и имовину путника и возно
особље;
3. предмете који могу озледити,
испрљати, оштетити или узнемирити
путнике у возилу или возно особље;
4. животиње, изузев паса водича за
слепа лица;
5. посмртне остатке.
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Члан 24.
Забрањено је путницима:
1. уносити у возило пртљаг, ствари или
животиње супротно одредбама ове одлуке;
2. ометати возача, односно друго
овлашћено лице у возилу, у обављању
службе;
3. бацати отпатке или на други начин
загађивати или уништавати опрему возила,
возило или његове ознаке;
4. пушити у возилу;
5. ометати наплату или контролу возне
карте, улажење или излажење из возила и
смештај путника у возило;
6. улазити у возило на врата која нису
обележена ознаком за улаз у возило,
односно излазити из возила на врата која
нису обележена ознаком за излаз из возила;
7. улазити или излазити из возила у
покрету, возити се или хватати се на
спољном делу возила;
8. онемогућавати отварање или
затварање врата, као и насилно отварати
врата на возилу;
9. просјачити или продавати робу у
возилу.
Возач, односно овлашћено лице у
возилу, дужно је да опомене лице, односно
путника који поступа супротно одредбама
из става 1. тач. 1-9. овог члана, а уколико
оно и поред опомене изврши неку од
наведених радњи, возач ће позвати лице,
односно путника да напусти возило.
Члан 25.
Ствари нађене у возилу предају се
возачу или овлашћеном лицу који су дужни
да налазачу издају потврду у коју ће
уписати име и презиме, односно назив
превозника, број линије, регистарски број
возила, време проналаска ствари, опис
ствари и име, презиме и адресу налазача.
Ако се за време вожње не јави власник
нађене ствари, службено лице коме је ствар
предата дужно је, одмах по завршетку
вожње, да ствар преда служби превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари
преда, у року од седам дана, установи која
се стара о нађеним стварима.
Са нађеним стварима поступаће се по
прописима о нађеним стварима.
VIII. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 26.
Превозник финансира обављање јавног
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линијског превоза путника приходом од
продаје услуга превоза.
Превозник утврђује цену услуге
превоза, односно цену возне и претплатне
карте, уз сагласност Градског већа града
Зрењанина, на основу начела и елемената за
одређивање цена комуналних услуга и у
поступку и на начин прописан законом
којим се уређују комуналне делатности.
Град Зрењанин може својим прописом
одредити категорије лица која не плаћају
накнаду за превоз или плаћају накнаду за
превоз са попустом, као и услове, начин и
поступак за остваривање ових права.
У случају из става 3. овог члана, град
Зрењанин је дужан да превознику накнади
трошкове повлашћеног превоза одређеног
прописима града Зрењанина.
Средства намењена за исплату накнаде
трошкова повлашћеног превоза одређују се
сваке године у буџету града Зрењанина.
Начин и услови исплате трошкова
повлашћеног превоза уређују се уговором
закљученим између града Зрењанина и
превозника.
IX. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 27.
Превозник је дужан да свој рад и
пословање организује у складу са
одредбама
ове
одлуке,
тако
да
континуирано и несметано пружа услуге
линијског
превоза
корисницима,
у
прописаном обиму, врсти и квалитету.
Члан 28.
У случају изненадног застоја или
краћег поремећаја у саобраћају, превозник
је дужан да организује превоз на начин да
путници у најмањој могућој мери осете
последице поремећаја, односно да у што
краћем року предузме мере за поновно
успостављање редовног превоза.
У случају прекида саобраћаја због
квара возила, превозник је дужан да
путницима омогући да са истим возним
картама наставе започету вожњу другим
возилом.
Превозник је дужан да у случају
неисправности возила исто уклони из
јавног превоза путника у року од 90 минута.

Превозник

Члан 29.
се мора

придржавати
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овереног и регистрованог реда вожње.
У току важења реда вожње, јавни
линијски градски или приградски превоз
путника може се привремено обуставити
или изменити:
1. у случају прекида саобраћаја због
више силе (снежни наноси, последице
поплава, знатнија оштећења улица, путева и
путних објеката, саобраћајне незгоде и сл.)
или извођења радова на реконструкцији
пута;
2. због мера надлежног републичког
или органа Града које непосредно утичу на
ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да, пре почетка
обуставе или измене превоза из става 2.
овог члана о томе обавести Организациону
јединицу, а преко средстава јавног
информисања и кориснике превоза.
X. НАЧИН ПОСТУПАЊА И
ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 30.
Превозник је дужан да у случају
прекида или смањеног обима обављања
линијског
превоза
насталог
због
непредвиђених
околности
(хаварија,
елементарне непогоде и сл.) или штрајка, о
томе одмах обавести Градско веће града
Зрењанина и да уз обавештење достави
предлог начина обављања линијског
превоза у складу са потребама и мере за
отклањање насталих последица, као и друге
потребне мере за наставак пружања услуге.
У случају прекида или смањеног обима
обављања линијског превоза насталог због
штрајка, превозник је дужан да уз
обавештење достави одлуку о ступању у
штрајк, изјаву о начину обезбеђивања
минимума процеса рада и редове вожње за
време трајања штрајка.
На основу добијеног обавештења,
Градско веће града Зрењанина одлучиће о
предузимању мера за отклањање насталих
последица, као и других потребних мера за
наставак пружања услуге.
Члан 31.
У случају прекида линијског превоза
услед штрајка превозника, превозник је
дужан да обезбеди минимално 75% од
планираног обима рада у обављању
линијског превоза.
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XI. ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 32.
Корисници услуга превоза могу се
континуирано у току године изјашњавати о
квалитету пружених услуга достављањем
примедби,
сугестија
и
предлога
Организационој јединици путем е-маила.
Организациона јединица и Превозник
заједно разматрају примедбе, сугестије и
предлоге из става 1. овог члана.
Превозник је дужан да једном годишње
спроведе поступак изјашњавања корисника
о квалитету пружања услуга превоза,
објављивањем позива у трајању од најмање
15 дана.
Позив за изјашњавање из става 3. овог
члана објављује се на званичној интернет
страници Града и Превозника.
Превозник је дужан да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања из
става 4. овог члана достави Градском већу
извештај о резултатима изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да је
већина корисника задовољна пруженом
комуналном услугом Превозника, Градско
веће о томе извештава Скупштину града.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да
већина корисника није задовољна пруженом
комуналном услугом Превозника, Градско
веће покреће поступак преиспитивања рада
Превозника и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року од 90 дана.
Уколико Превозник не
отклони
недостатке у року из става 7. овог члана,
Градско веће о томе извештава Скупштину
града која даље поступа у складу са
Законом о комуналним делатностима.
XII. НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши Oрганизациона јединица.
Инспекцијски надзор над применом
одредаба ове одлуке (изузев одредаба које
се односе на поверавање обављања јавног
линијског превоза путника) врши Одељење
за инспекцијске послове Градске управе
града Зрењанина, преко инспектора за
саобраћај, путеве и друмски саобраћај (у
даљем тексту: инспектор).
Инспектор има права и дужности да у
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вршењу инспекцијског надзора:
1) прегледа аутобусе којим се обавља
јавни градски и приградски превоз путника
у складу са одредбама ове одлуке и
контролише потребну документацију за
возила;
2) контролише важеће и оверене редове
вожње на основу којих се обавља јавни
градски и приградски превоз путника,
3) утврђује идентитет превозника,
посаде аутобуса и других одговорних лица
за обављање превоза контролом пасоша,
личних карата и других одговарајућих
исправа,
4) предузима и друге мере у складу са
законом.
Комунално-полицијски надзор, врши
Комунална полиција.
У вршењу комунално-полицијског
надзора, комунални полицајац, поред
овлашћења утврђеним законом, овлашћен је
и да:
- изда прекршајни налог за прекршаје
установљене овом одлуком,
- подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело и
- обавести други надлежан орган да
предузме мере из своје надлежности.
Члан 34.
У вршењу инспекцијског надзора
инспектор дужан је и овлашћен да:
1) нареди отклањање недостатака у
погледу:
- испуњености прописаних услова и
начина обављања јавног градског и
приградског превоза;
уредне
контроле
техничке
исправности возила;
- придржавања важећег реда вожње;
- извршавања послова у обављању
јавног градског и приградског превоза,
- извршавања задатака и послова
посаде аутобуса,
- изда прекршајни налог за прекршаје
установљене овом одлуком и законом,
- поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка за прекршаје
установљене законом,
- поднесе пријаву за привредни преступ
установљен законом,
- отклањања других недостатака у
складу са законом и овом одлуком.
2) забрани превоз и употребу
саобраћајних средстава ако се превоз
обавља, односно средства употребљавају
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противно прописима;
3) нареди превознику да у одређеном
року отклони уочене недостатке и
неправилности у раду, ако превозник
обавља превоз путника супротно одредбама
ове одлуке и закона;
4) подноси захтев за брисање реда
вожње, односно полазака из реда вожње
када утврди да превозник не обавља јавни
градски и приградски превоз у складу са
регистрованим редом вожње; и
5) предузима друге мере у складу са
законом.
XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у износу од 100.000
динара казниће се за прекршај правно лице,
ако:
1. не достави Градском већу града
Зрењанина годишњи извештај до 31.
јануара за претходну годину (члан 4. став 6.
ове одлуке);
2. не поступи у складу са чланом 12.
став 3. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 14.
ове одлуке;
4. возило не испуњава услове
прописане чланом 15. ове одлуке;
5. возило не обележи на начин
прописан чланом 16. став 1. и 2. ове одлуке;
6. рекламе и друге натписе постави
супротно одредби члана 16. став 4. ове
одлуке;
7. не поступи у складу са чланом 17.
став 3. ове одлуке;
8. не поступи у складу са чланом 19. ст.
2. и 3. ове одлуке;
9. утврди и наплати цену возне или
претплатне карте на коју Градско веће града
Зрењанина није дало сагласност (члан 26.
став 2. ове одлуке);
10. не омогући путницима да у случају
прекида саобраћаја или квара возила
започету вожњу наставе другим возилом
(члан 28. став 2. ове одлуке);
11. не уклони неисправно возило из
јавног превоза путника у прописаном року
(члан 28. став 3. ове одлуке);
12. не поступи у складу са чланом 29.
ст. 1. и 3. ове одлуке;
13. не обавести Градско веће града
Зрењанина о прекиду или смањеном обиму
обављања линијског превоза путника
насталом због непредвиђених околности
или штрајка у прописаном року или не
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достави уз обавештење прописане предлоге
и прилоге (члан 30. став 1. и 2. ове одлуке);
14. не обезбеди минималан обим рада у
обављању линијског превоза путника у
случају прекида превоза због штрајка,
прописан чланом 31. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 10.000
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 50.000 динара.
За прекршаје из овог члана инспектор
издаје прекршајни налог, у складу са
законом.
Члан 36.
Новчаном казном у износу од 100.000
динара казниће се за прекршај превозникправно лице ако онемогући или омета
инспектора у вршењу службене дужности,
или не достави тражене податке у
одређеном року, или достави нетачне
податке или ако у одређеном року не
изврши решење инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 10.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће
се
превозник-предузетник
новчаном казном у износу од 50.000 динара.
За прекршаје из овог члана инспектор
издаје прекршајни налог, у складу са
законом.
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 10.000
динара казниће се за прекршај физичко
лице - возач или друго службено лице
превозника
ако
поступи
супротно
одредбама члана 18, члана 19. ст 2. и 3,
члана 23, члана 24. став 2. и члана 25. ове
одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
инспектор или комунални полицајац издаје
прекршајни налог, у складу са законом.
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 10.000
динара казниће се за прекршај физичко
лице, ако:
1. на захтев овлашћеног службеног
лица не покаже или не уступи своју возну
исправу или возну карту (члан 20. став 3.);
2. поступи супротно одредбама члана
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23. или 24. став 1. ове одлуке.
За прекршаје из овог члана инспектор
или
комунални
полицајац
издаје
прекршајни налог, у складу са законом.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Превозник коме је поверено вршење
јавног линијског градског и приградског
превоза путника на територији града
Зрењанина уговором закљученим до
ступања на снагу ове одлуке, дужан је да
усклади обављање превоза са одредбама
ове одлуке до 1. јануара 2020. године.
Члан 40.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о јавном превозу путника
на
територији
општине
Зрењанин
("Службени лист општине Зрењанин", бр.
10/03, 13/03, 8/05, 9/05, 11/05, 14/05 и 19/06
и "Службени лист града Зрењанина", број
20/10).
Члан 41.
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: 06-74-11/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
53
На основу члана 27. став 10. Закона
о јавној својини (''Службени гласник РС''
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон,
108/16, 113/17 и 95/2018), члана 99. став 19.
Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС,
132/14,145/14 и 83/2018), члана 3. Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (''Службени
гласник РС'' бр. 16/18) и члана 36. тачка 36)
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Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 7/2019), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
- БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
Покреће се поступак прибављања
непокретности из јавне (државне) својине
Републике Србије у јавну својину града
Зрењанина непосредном погодбом - без
накнаде.
Члан 2.
Предмет прибављања је непокретност
у државној (јавној) својини Републике
Србије (на којој је корисник Министарство
одбране Републике Србије), уписана у лист
непокретности бр. 1948, к.о. Ечка и то:
- катастарска парцела бр. 2537 – потес
Деспотовац – земљиште под зградом –
објектом површине 03а 34 м2 и
- на катастарској парцели бр. 2537
саграђен објекат – зграда бр. 1 – остале
зграде- војни објекат.
Члан 3.
Непокретност из члана 2. ове одлуке,
прибавља се без накнаде, а на предлог
Републичке
дирекције
за
имовину
Републике Србије, односно Министарства
одбране, будући да иста није неопходна за
функционисање Војске Србије.
Члан 4.
Поступак прибављања непокретности
из члана 2. ове одлуке, у јавну својину града
Зрењанина, путем непосредне погодбе - без
накнаде, у складу са законским и
подзаконским актима, спроводи Комисија у
следећем саставу:
- Милица Самарџија, запослена у
Градској
управи
града
Зрењанина,
председник комисије;
- Милутин Ђуришић, запослен у
Градској управи града Зрењанина, члан;
- Зоран Ђаковић, запослен у Градској
управи града Зрењанина, члан.
Задатак Комисије је да прибави
документацију која је, у складу са
законским
и
подзаконским
актима,
неопходна за прибављање непокретности из
члана 2. ове одлуке (ослобођене од свих
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терета) у јавну својину града Зрењанина без
накнаде, и да по окончаном поступку
непосредне погодбе, сачини записник са
одговарајућим предлогом.
Члан 5.
Предлаже се Влади Републике Србије
да покрене поступак преноса права јавне
својине са Републике Србије на град
Зрењанин, као носиоца права јавне својине,
непосредном погодбом - без накнаде на
непокретностима ближе наведеним у члану
2. ове одлуке.
Члан 6.
Обавезује се Комисија да записник са
одговарајућим предлогом из члана 4. ове
одлуке,
достави
Скупштини
града
Зрењанина, ради доношења одлуке о
прибављању/прихватању непокретности из
члана 2. ове одлуке у јавну својину града
Зрењанина, без накнаде.
Члан 7.
Овлашћује се Градоначелник града
Зрењанина,
односно
заменик
Градоначелника града Зрењанина, да на
основу Одлуке Скупштине града Зрењанина
о прибављању непокретности у јавну
својину града Зрењанина непосредном
погодбом – без накнаде, односно
позитивног предлога Комисије из члана 4.
ове одлуке и одлуке Владе Републике
Србије којом се дозвољава пренос права
јавне својине са Републике Србије на град
Зрењанин
без
накнаде,
закључи
одговарајући уговор са представником
Републичке
дирекције
за
имовину
Републике Србије, у циљу прибављања
непокретности из члана 2. ове одлуке без
накнаде.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-12/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

26. јун 2019. год.
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На основу члана 13. ст.1. Закона о
комуналним делатностима (“Службени
гласник РС, бр.88/11, 104/16 и 95/18),
чл.32.ст.1.тач.6.
Закона
о
локалној
самоуправи (“Службени гласник РС,
бр.129/2007,83/2014-др.закон,
101/2016др.закон и 47/2018) и чл. 36. и 128 ст.1.
Статута града Зрењанина (“Службени лист
града Зрењанина, бр.7/19), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
26.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ
ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ И
ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И
ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању водом за
пиће,
пречишћавању
и
одвођењу
атмосферских и отпадних вода (“Сл. лист
града Зрењанина”, бр. 31/14, 14/15, 24/15,
21/16 и 37/17), члан 1. мења се и гласи:
“Члан 1.
Овом Одлуком прописују се
услови и начин обављања комуналних
делатности снабдевање водом за пиће (у
даљем
тексту:
испорука
воде)
и
пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода (у даљем тексту: уклањање
вода) на територији града Зрењанина (у
даљем тексту: Град), и то:
-технички и други посебни услови
за испоруку воде и уклањање вода којима се
обезбеђује одређени обим, врста и квалитет
услуга;
-начин обезбеђивања континуитета
у испоруци воде и уклањању вода;
-права
и
обавезе
вршиоца
комуналних делатности испоруке воде и
уклањања вода, као и права и обавезе
корисника;
-начин наплате цене за испоруку
воде и уклањање вода, као и права
корисника у случају неиспоручивања или
неквалитетне испоруке воде, односно
неуклањања или неквалитеног уклањања
вода, и
-начин поступања и овлашћења
органа Града у случају прекида у испоруци
воде или уклањању вода, у случају
непредвиђених околности (хаварија и др.)
или штрајка, као и у случају спровођења
оперативних мера које утврди Градско веће
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града Зрењанина (у даљем тексту: Градско
веће) од стране вршиоца комуналне
делатности испоруке воде и уклањања вода.
Овом одлуком ближе се утврђује и
у којим случајевима и под којим условима
се корисницима могу ускратити комуналне
услуге из става 1. овог члана ( у даљем
тексту: комуналне услуге).”
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
“Члан 3:
Комуналну делатност из члана 1.
ове одлуке на територији Града обавља
Јавно комунално предузеће "Водовод и
канализација" Зрењанин (у даљем тексту:
Предузеће).
Осим
Предузећа,
комуналну
делатност снабдевање водом за пиће могу
обављати и друштво са ограниченом
одговорношћу или акционарско друштво (у
даљем тексту: друштво капитала) чији је
једини власник Предузеће, односно Град,
као и зависно друштво чији је једини
власник то друштво капитала.
Вршилац комуналне делатности из
става 2. овог члана може, уз сагласност
Скупштине Града, да уговори са другим
правним лицем обављање појединих
послова из оквира те комуналне делатности,
у ком случају се као вршилац комуналне
делатности у односу на сва права и обавезе
из ове одлуке искључиво сматра правно
лице из става 2. овог члана.”
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
“Члан 4.
Комунална делатност снабдевање
водом за пиће у смислу ове одлуке је
захватање, пречишћавање, прерада и
испорука воде водоводном мрежом до
мерног
инструмента
потрошача,
обухватајући и мерни инструмент.
Комунална делатност пречишћавање
и одвођење атмосферских и отпадних вода
у смислу ове одлуке је сакупљање,
одвођење, пречишћавање и испуштање
отпадних, атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене, односно од
прикључка
корисника
на
уличну
канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање,
црпљење, као и одвоз и третирање фекалија
из септичких јама.”
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Члан 4.
У члану 7. став 6. речи: “старају се
ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (у
даљем тексту: Предузеће) и Јавно
Предузеће “Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина”, замењују се
речима:”стара се град Зрењанин, преко
надлежне организационе јединице у саставу
Градске управе .”
Члан 5.
У члану 23. став 1. на крају алинеје
седме уместо тачке ставља се запета и
додаје се нова алинеја осма, која гласи:
“-пријави сваку промену адресе
становања, односно обављања делатности,
у року од 30 дана од дана настанка
промене.”
Члан 6.
После члана 27. додаје се нови члан
27а, који гласи:
“Члан 27а
Предузеће је дужно да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга из ове одлуке, у трајању
од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из
става 1. овог члана, Предузеће објављује у
средствима
јавног
информисања
од
локалног значаја, као и на званичној
интернет страници града Зрењанина и
својој интернет страници .
Изјашњавање се може организовати
и електронским путем.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања
достави Градском већу града Зрењанина
извештај о резултатима изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да
већина корисника није задовољна пруженом
комуналном услугом, Градско веће покреће
поступак преиспитивања рада Предузећа, и
налаже му да отклони недостатке који су
наведени у изјашњавању корисника у року
од 90 дана.
Уколико Предузеће не отклони
недостатке из става 5. овог члана, Градско
веће о томе обавештава Скупштину града
Зрењанина, која даље поступа у складу са
Законом о комуналним делатностима.”

26. јун 2019. год.

Члан 7.
У члану 36. додају се нови ставови
1. и 2., који гласе:
“Цене комуналних услуга из ове
су једнаке за све категорије
корисника услуга.
Разлика у ценама комуналних
услуга може да се заснива једино на
различитим трошковима обезбеђивања
комуналних услуга.”
Досадашњи став 1. постаје став 3.
одлуке

Члан 8.
Члан 38. мења се и гласи:
“Члан 38.
Предузеће врши утврђивање обима
пружене комуналне услуге, као и обрачун и
наплату цене за пружене комуналне услуге
свим корисницима комуналних услуга из
ове одлуке.”
Члан 9.
Члан 39. мења се и гласи:
“Члан 39.
“Корисници-физичка лица плаћају цену
пружених комуналних услуга на основу
обрачуна за претходни месец до 20. у
наредном месецу, односно у року од осам
дана од дана доставе обрачуна, на благајни
Предузећа, у пошти или банци.
Корисници-правна
лица
и
предузетници плаћају цену пружених
комуналних услуга на основу обрачуна за
претходни месец до 15. у наредном месецу,
односно у року од осам дана од дана
доставе обрачуна, на благајни Предузећа, у
пошти или банци.
Корисници из става 1. и 2. овог члана
су дужни да писменим путем Предузећу
пријаве све промене од значаја за обрачун и
наплату комуналних услуга без одлагања, а
најкасније у року од осам дана од дана
настанка промене.”
Члан 10.
У члану 53. став 1. број “53” замењује
се бројем “52”.
Члан 11.
У члану 56. став 1. речи: “у насељеним
местима града Зрењанина” замењују се
речима: “у насељеним местима на
територији града Зрењанина”, а у ставу 1. и
2. реч :” Предузеће” замењује се речима:
“надлежна организациона јединица Градске
управе града Зрењанина.”
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Члан 12.
Члан 57. Мења се и гласи:
“Члан 57.
У извршавању послова из члана 56. ове
одлуке надлежна организациона јединица
Градске
управе
града
Зрењанина
непосредно сарађује са Предузећем и
органима Месне заједнице насељеног места
у ком се изводе послови инвестиционе
изградње.”
Члан 13.
У члану 60. став 3. и 4. речи: “
Дирекцији за изградњу и уређење града
Зрењанина” замењују се речима: “Јавном
предузећу за урбанизам Зрењанин”.
Члан 14.
У члану 63. став 1. речи: “Одељење
комуналне
полиције,
инспекцијско
надзорних послова и ванредних ситуација
Градске управе града Зрењанина” замењују
се речима: “Одељење инспекција Градске
управе града Зрењанина, преко комуналних
инспектора”.
Члан 15.
У члану 64. став 1. :
-број: “50.000,00” замењује се бројем:
“100.000”;
-у тачки 2. речи:“став 1.” замењују се
речима “став 2.”;
-тачка 3. се мења и гласи: “у случају
поремећаја или прекида у пружању
комуналне услуге услед више силе или
других разлога који нису могли да се
предвиде, односно спрече, не поступи у
смислу чл. 14. ове одлуке ” ;
-тачка 4. се брише.
-у тачки 5. речи: “организациону
јединицу у саставу Градске управе
надлежну за инспекцијске послове”
замењују
се
речима:
“надлежну
организациону јединицу у саставу Градске
управе”, а речи “односно поремећаја или
прекида” и бројеви “44,47 и 49”се бришу.
-после тачке 5. додају се нове тачке 5а,
5б и 5в, које гласе:
“5а. ако се не придржава прописаних
мера штедње у смислу чл.44. ове одлуке.
5б.ако не обавести благовремено
корисника и организациону јединицу
Градске управе надлежну за инспекцијске
послове о разлозима за искључење
корисника са јавног водовода и јавне
канализације у смислу чл.46. став 2.ове
одлуке,
5в. ако не поступи у складу са чланом
49 став 1. ове одлуке.”;
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-у тачки 9. речи “ тачка 4.” замењују се
речима “ тачке 4. и 5.”;
-у тачки 10. број “5” замењује се бројем
“6”;
-у тачки 11. број “6” замењује се бројем
“7”;
-у тачки 12. број “7” замењује се бројем
“8”;
-у тачки 13. број “8” замењује се бројем
“9”;
-у тачки 14. број “9” замењује се бројем
“10”;
-у тачки 15. број “10” замењује се
бројем “11”;
-у тачки 17. речи “контролног
водомера” бришу се.
-тачка 19. мења се и гласи: “не врши
очитавање водомера, односно уређаја за
мерење количине испуштене воде у складу
са чланом 30. ове одлуке ”;
-у тачки 20. број “33” замењује се
бројем “32”;
-у тачки 21. број “41” замењује се
бројем “40”;
-у тачки 22. број “33” замењује се
бројем “32”, а број “43” бројем “41”;
-у тачки 23. број “42” замењује се
бројем “41”;
-у тачки 24. број “47” замењује се
бројем “48”;
-у тачки 25. број “50” замењује се
бројем “49”;
-у ставу 2. број :”8.000,00” замењује се
бројем: “10.000”.
Члан 16.
У члану 65. став 1. :
-број: “50.000,00” замењује се бројем:
“100.000”;
-у тачки 15. број “38” замењује се
бројем “37”;
-у тачки 16. број “40” замењује се
бројем “39”;
-после тачке 16. додаје се нова тачка
16а, која гласи:
“16а. не пријави сваку промену адресе
становања, односно обављања делатности,
у року од 30 дана од дана настанка
промене”;
-у ставу 2., број “8.000,00” замењује се
бројем: “10.000”;
-у ставу 3., број:”10.000,00”замењује се
бројем :”20.000”;
-у ставу 4., број :”5.000,00” замењује се
бројем: “10.000”.
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Члан 17.
У члану 66. став 1. :
-број 50.000,00” замењује се бројем
:”100.000”;
-у тачки 2. број “4” замењује се бројем
“5”.
-у ставу 2. ,број :”8.000,00” замењује се
бројем: “10.000”;
-у ставу 3., број :”10.000,00” замењује
се бројем:”20.000”;
-у ставу 4., број “5.000,00” замењује се
бројем:”10.000”.
Члан 18.
У члану 67. став 1. :
-број :”50.000,00” замењује се бројем
:”100.000”;
-у тачки 1. и 2. број “25” замењује се
бројем “23”;
-у тачки 3. и 4. број “26”замењује се
бројем “24”;
-у ставу 2. ,број :”8.000,00” замењује се
бројем: “10.000”;
-у ставу 4., број “5.000,00” замењује се
бројем:”10.000”.
Члан 19.
Члан 68. се брише.
Члан 20.
Члан 69. се брише.
Члан 21.
У члану 70. речи:“ предузећу које
обавља послове обједињене наплате
комунално-стамбених услуга” замењују се
речју:”Предузећу”.
Члан 22.
Предузеће је у обавези да усклади цене
комуналних услуга са овом одлуком,
најкасније у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 23.
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: 06-74-11/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН

26. јун 2019. год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

55
На основу чл. 32. ст. 1. тач. 6. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), чл. 36. и 128
ст.1. Статута града Зрењанина (“Службени
лист града Зрењанина, бр. 7/19), чл. 6. ст. 2.
Закона о враћању утрина и пашњака селима
на коришћење (''Сл. гласник РС'', бр.16/92),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 26.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КРЕТАЊА
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И
УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ КОРИШЋЕЊА
УТРИНА И ПАШЊАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о начину кретања
домаћих животиња у насељеним местима и
условима и начину заједничког коришћења
утрина и пашњака на територији општине
Зрењанин(“Сл.лист града Зрењанина”,
бр.14/2005), у називу одлуке, као и у чл. 1.,
12. и 15., реч : “општина” ,у одређеном
падежу, замењује се речју: “град”, у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У чл. 6. ст.1. број:”14” замењује се
бројем :”18”.
Члан 3.
У чл.9 ст.1. речи: “Председник
општине” замењују се речима: “Градско
веће града Зрењанина”, а речи :”Оделења за
послове
привреде,
финансија
и
рачуноводства” замењују се речима:“
надлежне организационе јединице Градске
управе града Зрењанина”.
Члан 4.
У чл. 10. ст.1:
- у тач.1. реч: “терати” замењује се
речју:”прогонити ”;
- у тач.2. речи: “прогонити и “ се
бришу;
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- у тач.3., број: “14” замењује се
бројем: “18”.
Члан 5.
У члану 13. речи: “250,00 до
25.000,00 “ замењују се бројем: “10.000”.
Члан 6.
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: 06-74-14/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 13. Закона о
комуналним делатностима (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и чл.
36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина
(‘’Службени лист града Зрењанина’’, број
7/19), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.06.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину
снабдевања
топлотном
енергијом
(‘’Службени лист града Зрењанина’’, бр.
32/13 и 25/14), после члана 87. додаје се
члан 87а који гласи:
‘’Члан 87а
Предузеће је дужно да једном годишње
спроведе поступак изјашњавања корисника
о квалитету пружања комуналних услуга из
члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање
15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог
члана објављује се на званичној интернет
страници Града и Предузећа, а доставља се
средствима јавног информисања ради
саопштења.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања из
става 1. овог члана достави Градском већу
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извештај о резултатима изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да је
већина корисника задовољна пруженом
комуналном услугом Предузећа, Градско
веће о томе извештава Скупштину града.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да
већина корисника није задовољна пруженом
комуналном услугом Предузећа, Градско
веће покреће поступак преиспитивања рада
Предузећа и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року од 90 дана.
Уколико
Предузеће
не
отклони
недостатке у року из става 5. овог члана,
Градско веће о томе извештава Скупштину
града која даље поступа у складу са
Законом о комуналним делатностима.’’
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: 06-74-15/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
57
На основу чл. 34. и 35. Закона о
јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана
12. Уредбе о условима прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (''Службени
гласник РС'', број 16/2018) и чл. 36. и 128.
став
1.
Статута
града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'',
бр.7/2019) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.06.2019. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ
О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о пословном простору
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/2018) у члану 6.
алинеја 1, после речи : ''Пупинову'' брише
се запета и додаје се везник: ''и'', а речи: ''и
Комплекс ''Зрењанинске индустрије пива –
Пивара'' Зрењанин'' бришу се.
У истом члану у алинеји 2, после
речи: ''Тржни центар Багљаш'' додају се
речи и запета: ''Комплекс ''Зрењанинске
индустрије пива –Пивара'' Зрењанин''.
Члан 2.
После члана 7, додаје се члан 7а
који гласи:
''Члан 7а
Пословни простор може се издати у
закуп путем непосредне погодбе уколико
постоји
сувласништво
на
идеалним
деловима пословног простора између
физичких, односно правних лица и града
Зрењанина као носиоца јавне својине.
Физичко, односно правно лице као
власник идеалног дела пословног простора
подноси Комисији захтев за давање у закуп
пословног простора путем непосредне
погодбе.
Захтев из става 2. овог члана
садржи:
- податке о будућем закупцу који
треба да испуњава услове утврђене чланом
9. ове Одлуке;
-висину месечне закупнине која не
може бити нижа у односу на висину
закупнине обрачунате по овој Одлуци;
-сагласност подносиоца захтева да
се пословни простор да у закуп у складу са
одредбама ове Одлуке.''
Члан 3.
У члану 8. став 5. после речи: ''
истеком уговора о закупу'' додају се запета
и речи: ''подношења предлога за давање у
закуп
пословног
простора
путем
непосредне погодбе'' .
Члан 4.
У члану 9. став 1. после речи:
''јавног оглашавања'' додају се речи: '' и
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поступку давања у закуп пословног
простора путем непосредне погодбе''.
Члан 5.
У члану 10. после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:
''Задатак Комисије је да:
-путем Записник утврди предлог о
давању пословног простора у закуп путем
јавног надметања, прикупљања писмених
понуда,односно непосредне погодбе;
-даје предлог Градоначелнику о
давању пословног простора у закуп путем
јавног надметања, прикупљања писмених
понуда, односно непосредне погодбе;
-оглашава пословни простор путем
средстава јавног информисања;
-врши
избор
најповољнијег
понуђача, путем записника;
-обавештава учеснике у јавном
надметању
о
избору
најповољнијег
понуђача;
-подноси
предлог
одлуке
Градоначелнику о избору најповољнијег
понуђача.''
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 6.
После члана 10, додаје се члан 10а
који гласи:
''Члан 10а
У поступку јавног надметања
лицитациони корак износи 10% од утврђене
почетне
месечне
висине
закупнине
обрачунате без ПДВ-а за простор за који се
лицитира.''
Члан 7.
У члану 11. став 3. реч: ''пријема''
замењује се речју: ''достављања''.
Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи:
''Члан 12.
Пословни простор се издаје у закуп
на одређено време,а најдуже на период до 5
година, а изузетно и на дужи период, у
случајевима улагања средстава у пословни
простор
по
основу
инвестиционог
одржавања,а на основу претходне одлуке
Скупштине града.
Закупцу којем је истекао уговор о
закупу закључен на одређено време, а који
је уредно измирио све обавезе из уговора о
закупу, може се на његов благовремени
писмени захтев,продужити уговор о закупу
на одређено време.''
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Члан 9.
У члану 18. додаје се став 3. који
гласи:
''Закупци који су закључили уговоре
о закупу на основу прописа донетих пре
доношења ове Одлуке, а којима је истекао
период важења уговора о закупу, дужни су
да пре продужења уговора обезбеде
средства обезбеђења у складу са чланом 18.
став 2. ове Одлуке.''
Члан 10.
У члану 38. додаје се став 4. који
гласи:
''Висина
закупнине
утврђена
непосредном погодбом усклађиваће се са
просечним средњим курсом евра НБС за
месец за који се иставља фактура, с тим да
номинални износ тако добијене закупнине
не може бити нижи од номиналног износа
постигнутог непосредном погодбом.''
Члан 11.
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: 06-74-16/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
58
На основу члана 2. став 3. тачка 9.,
члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима ( ''Службени гласник РС'' бр.
88/11, 104/16 и 95/18 ) и члана 36. и 128.
став
1.
Статута
града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина‘‘
бр.7/19), Скупштина Града Зрењанина на
седници одржаној 26.06.2019. год. донела
је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама (''Службени
лист општине Зрењанин'' бр. 21/04 и
‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр.
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28/08, 14/10-др.одлука, 18/14 и 5/17) после
члана 20. додаје се члан 20а који гласи:
‘’Предузеће је дужно да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника
о
квалитету
пружања
комуналних услуга из ове одлуке, у трајању
од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става
1. овог члана Предузеће објављује у
средствима јавног информисања од
локалног значаја као и на званичној
интернет страници града Зрењанина и на
својој интернет страници.
Изјашњавање се може организовати
и елетронским путем.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања
достави Градском већу града Зрењанина
извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружених услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, Градско
веће покреће поступак преиспитивања рада
Предузећа
и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року од 90 дана.
Уколико Предузеће не отклони
недостатке у року из става 5 овог члана,
Градско
веће
о
томе
обавештава
Скупштину града која даље поступа у
складу са законским овлашћењима.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанинa''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-17/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
59
На основу члана 2. став 3. тачка 7.,
члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', број
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 36. тачка 6. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
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7/19) Скупштина града Зрењанина
на
седници одржаној дана 26.06.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила
(‘‘Службени лист града Зрењанина‘‘ бр.
5/17 и 8/17-испр.) у члану 2. додаје се став
2. који гласи:
‘‘Предузеће, односно предузетник
из става 1. овог члана мора испуњавати
услове прописане Уредбом о начину и
условима за отпочињање обављања
комуналних делатности.‘‘
Члан 2.
После члана 17 додаје се члан 17а
који гласи:
‘‘Члан 17а
Предузеће, односно предузетник је
дужно да једном годишње спроведе
поступак изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга из
ове одлуке, у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става
1. овог члана Предузеће, односно
предузетник објављује у средствима јавног
информисања од локалног значаја као и на
званичној
интернет
страници
града
Зрењанина и на својој интернет страници.
Изјашњавање се може организовати
и електронским путем.
Предузеће, односно предузетник је
дужно да у року од 15 дана од дана
завршетка изјашњавања достави Градском
већу града Зрењанина извештај о
резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружених услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, Градско
веће покреће поступак преиспитивања рада
Предузећа, односно предузетника и налаже
му да отклони недостатке који су наведени
у изјашњавању корисника у року од 90
дана.
Уколико
Предузеће,
односно
предузетник не отклони недостатке у року
из става 5 овог члана, Градско веће о томе
обавештава Скупштину града која даље
поступа
у
складу
са
законским
овлашћењима.’’
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Члан 3.
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: 06-74-18/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
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На основу члана 2. став 3. тачка 14),
члана 3. став 1. тачка 14) и члана 13. Закона
о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 46. Закона о ветеринарству
(“Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10,
93/12 и 17/19 - др. закон) и члана 36. став 1.
тачка 26) и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ
ЉУБИМАЦА И О РАДУ
ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
У члану 17. став 1. Одлуке о
условима и начину држања домаћих
животиња и кућних љубимаца и о раду
Зоохигијенске службе (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 10/11, 14/11, 12/13,
11/14, 31/14 и 14/17), брише се тачка на
крају става и додају се речи: “и условима
прописаним Уредбом о начину и условима
за отпочињање обављања комуналних
делатности.”
Члан 2.
У члану 28. речи: “Одељење
комуналне
полиције,
инспекцијсконадзорних послова и ванредних ситуација”
замењују се речима: “Одељење комуналне
полиције, одбране, ванредних ситуација и
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падежу.

у

послова”

Службени лист града Зрењанина

одговарајућем

Члан 3.
После члана 29. додаје се члан 29а,
који гласи:
“Члан 29а
ЈКП “Чистоћа и зеленило” дужно је
да једном годишње спроведе поступак
изјашњавања корисника о квалитету
пружања услуга (у даљем тексту:
Изјашњавање) у трајању од најмање 30
дана.
Јавни позив за изјашњавање из става
1. овог члана, Предузеће објављује у
средствима јавног информисања, на
званичној
интернет
страници
града
Зрењанина: www.zrenjanin.rs и интернет
страници Предузећа.
Изјашњавање се може организовати
и електронским путем.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања
достави Градском већу извештај о
резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да је
већина корисника задовољна пруженом
комуналном услугом Предузећа, Градско
веће о томе извештава Скупштину града.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да
већина корисника није задовољна пруженом
комуналном услугом Предузећа, Градско
веће покреће поступак преиспитивања рада
Предузећа и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року од 90 дана.
Уколико Предузеће не отклони
недостатке у року из става 6. овог члана,
Градско веће о томе извештава Скупштину
града која даље поступа у складу са
Законом о комуналним делатностима.“
Члан 4.
После члана 29а додаје се члан 29б,
који гласи:
“Члан 29б
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, односно
обављању делатности зоохигијене, вршилац
делатности је дужан да одмах о томе
обавести надлежну организациону јединицу
Градске управе града Зрењанина и да
истовремено предузме мере за отклањање
узрока поремећаја.
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Уколико вршилац делатности то не
учини, надлежна организациона јединица
Градске управе града Зрењанина има право
да предузме мере за отклањање насталих
последица и друге потребне мере неопходне
за
несметано
обављање
комуналне
делатности.”
Члан 5.
У члану 30. став 1. се мења и гласи:
„Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши Одељење инспекција преко
комуналног инспектора у сарадњи са
Одељењем комуналне полиције, одбране,
ванредних
ситуација
и
заједничких
послова.“
Члан 6.
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: 06-74-19/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
61
На основу члана 34. Закона о
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник
РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон,
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др.
закон) и чл. 36. и 128. став. 1. Статута
Града Зрењанина (''Службени лист Града
Зрењанина'', број 7/19), Скупштина Града
Зрењанина,
на
седници
одржаној
26.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
КОМАСАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКУ
ОПШТИНУ БОТОШ
Члан 1.
У Одлуци о спровођењу комасације за
катастарску општину Ботош (''Службени
лист града Зрењанина'', број 5/11, 11/11 и
23/12) у члану 2. у ставу 1. речи: ''осим
парцеле број 3800 површине 1 ха 70 а 84м2
и парцеле број 3801 површине 1ха 09а
37м2, у укупној површини од 6734,75 ха''
бришу се.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
63
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-20/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
62
На основу члана 32. став 1. Закона
о здравственој заштити (“Службени
гласник РС”, број 25/19) и члана 36. став 1.
тачка 10. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број
7/19) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 26.06.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА
НАД ЗДРАВСТВЕНОМ УСТАНОВОМ
АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о преузимању оснивачких
права над Здравственом установом Апотека
Зрењанин (“Службени лист општине
Зрењанин”, број 13/06 и “Службени лист
града Зрењанина”, број 14/09), у члану 2.
став 2. мења се и гласи:
“Седиште Апотеке је у Зрењанину,
улица Патријарха Павла број 46/Ц.”
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: 06-74-21/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН

На основу члана 18. став 5. Закона о
јавној својини ( “Службени гласник РС”, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана
36. тачка 38 Статута града Зрењанина (
“Службени лист града Зрењанина”, бр.
7/2019), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.06.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретности у јавној својини града
Зрењанина на
МЗ “ Доситеј Обрадовић” Зрењанин
Члан 1.
Преноси се на МЗ “Доситеј Обрадовић”
Зрењанин, право коришћења на посебним
деловима који се налазе у оквиру
непокретности у јавној својини града
Зрењанина - зграде број 1- остале зграде Месна заједница, саграђене на к.п. бр.
9643/5 , уписаној у Л.Н. бр.23050, К.О.
Зрењанин I , улица Павла Аршинова и то
на:
- посебном делу број 1-пословни просторосам
просторија
јединица
локалне
самоуправе- подрум 35м2, приземље 244м2 ,
који се налази у приземљу зграде број 1,
саграђене на к.п. број 9643/5, уписаној у
Л.Н. број 23050, К.О. Зрењанин I, површине
279м2 и на
- посебном делу број 4 -пословни
простор- четири просторије јединице
локалне самоуправе који се налази у
приземљу зграде број 1, саграђене на к.п.
број 9643/5, уписаној у Л.Н. број 23050,
К.О. Зрењанин I, површине 50м2,
Члан 2.
МЗ “Доситеј Обрадовић” Зрењанин има
право да непокретност из члана 1. ове
одлуке држи, да је користи за обављање
својих регистрованих делатности, као и да
њоме управља ( тј. да је одржава, обнавља,
унапређује и да извршава законске и друге
обавезе
у
вези
са
поменутом
непокретношћу ).
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Члан 3.
МЗ “Доситеј Обрадовић” Зрењанин може
своје право коришћења на непокретности из
члана 1. ове одлуке, да упише у јавне књиге
о непокретностима и правима на њима, у
складу са законом којим је уређен упис
права на непокретностима
Члан 4.
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: 06-74-22/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
64
На основу члана 18. став 5, члана
19. став 1. тачка 3), члана 20. став 3, члана
22. став 11, а у вези са чланом 22. став 7. и
члана 23. став 2. Закона о јавној својини (
“Службени гласник РС”, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 36.
тачка 38) Статута града Зрењанина (
“Службени лист града Зрењанина”, бр.
7/2019), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.06.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
- о одузимању права коришћења на
непокретности у јавној својини града
Зрењанина Месној заједници
“Граднулица”Члан 1.
Одузима
се
Месној
заједници
“Граднулица”
право
коришћења
на
непокретности у јавној својини града
Зрењанина и то на :
- посебном делу бр. 1 - пословни простор
- једна просторија трговине површине
354,00м2, који се налази у приземљу
стамбено-пословне зграде бр. 1, саграђене
на катастарској парцели бр. 4377, уписане у
лист непокретности бр. 10939, К.О.
Зрењанин I, која се у природи налази у
Зрењанину, ул. Цара Душана бр. 9.
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Члан 2.
Даје се ЈП “Градска стамбена агенција“
Зрењанин, на управљање непокретност у
јавној својини града Зрењанина и то:
- посебни део бр. 1 - пословни простор
трговине површине 354,00м2, који се
налази у приземљу стамбено-пословне
зграде бр. 1, саграђене на катастарској
парцели бр. 4377, уписане у лист
непокретности бр. 10939, К.О. Зрењанин I,
а који се у природи налази у Зрењанину, ул.
Цара Душана бр. 9.
Члан 3.
Налаже се ЈП “Градска стамбена
агенција” Зрењанин, да непокретност из чл.
2. ове одлуке, уведе у евиденцију пословног
простора којим управља у име и за рачун
града Зрењанина, те да исту ( као
комерцијалну непокретност) даје у закуп, у
складу
са
важећим
законским
и
подзаконским прописима.
Члан 4.
Налаже се надлежној служби Републичког
геодетског завода, да на непокретности
ближе наведеној у чл. 1. ове одлуке, изврши
брисање уписаног права коришћења у
корист Месне заједнице “ Граднулица”.
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 ГРAДА
Број: 06-74-23/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
65
На основу члана 36. тачка 10. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.06.2019. године
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
допуни Статута Народног музеја Зрењанин
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број 01-414, који је донео Управни одбор
Народног музеја Зрењанин, на седници
одржаној дана 17. априла 2019. године.
II
Ово решење и Одлуку објавити у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-24/19-I
Дана: 26.06.2019. 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 – испр.), члана 9а
став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању
Народног музеја у Зрењанину (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и 1/98 и
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/09,
11/11, 21/16 и 7/19) и члана 28. став 1. тачка
1) Статута Народног музеја Зрењанин,
Управни одбор Народног музеја Зрењанин
дана 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У
Статуту
Народног
музеја
Зрењанин број 01-609 од 8. септембра 2011.
године, са Одлуком о изменама и допунама
Статута Народног музеја Зрењанин бр. 01931 од 18.октобра 2016.године, у члану 7.
после става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
„Музеј обавља своју делатност и у
депандансу
„Спомен
кућа
Славка
Жупанског“ који се налази на адреси
Светосавска бр. 4 у Зрењанину.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли
Музеја, по претходно добијеној сагласности
Скупштине града Зрењанина.
Председник Управног одбора
Народног музеја Зрењанин
Јасмина Туторов,с.р.

26. јун 2019. год.
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На основу члана 42. став 1. тачка 4.
Закона о правима пацијената („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 45/13 и
25/19) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(„Службени
лист
града
Зрењанина“, број 7/19), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
26.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Савета за здравље града Зрењанина за 2018.
годину.
II
Извештај о раду Савета за здравље
града Зрењанина за 2018. годину је
саставни део овог закључка.
III
Закључак објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-27/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
67
На основу члана 36. тачка 25) и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број
7/19), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.06.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
I. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за
унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица, повратника по основу
Споразума по реадмисији, тражилаца азила
и миграната у потреби без утврђеног
статуса на територији града Зрењанина у
периоду од 2019. до 2022. године.

26. јун 2019. год.
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II. Одлуку објавити у "Службеном
листу града Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-65/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
68
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 24. Статута
Апотеке Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/10, 19/11,
9/13, 12/13, 34/16 и 26/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ два члана
Управног одбора Апотеке Зрењанин,
СНЕЖАНА ЦВИЈАНОВИЋ, дипл. фарм.
и
ВЕРА
НИНЧИЋ,
представници
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став
1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
.
Чланом 24. Статута Апотеке
Зрењанин (''Службени лист општине
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Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени лист
града Зрењанина'', број 14/10, 19/11, 9/13,
12/13, 34/16 и 26/17) регулисано је, између
осталог, да се чланови Управног одбора
Апотеке из реда запослених именују на
предлог Стручног савета Апотеке, на
период од четири године. Управни одбор
има пет чланова од којих су два члана
представници запослених, а три члана су
представници оснивача.
Снежана Цвијановић и Вера Нинчић
именоване су за чланове Управног одбора
Апотеке Зрењанин, као представници
запослених, решењем Скупштине града
Зрењанина, дана 13. септембра 2016.
године, објављеним у “Службеном листу
града Зрењанина”, број 24/16. Апотека
Зрењанин доставила је допис да се чланови
Управног
одбора
Апотеке
Снежана
Цвијановић и Вера Нинчић разреше ове
дужности из разлога што им је престао
радни однос у Апотеци Зрењанин.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Снежане Цвујановић и Вере Нинчић
дужности члана Управног одбора Апотеке
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Снежани Цвијановић,

дипл.

фарм.,
2. Вери Нинчић,
3. Апотеци Зрењанин,
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-66/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
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На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 24. Статута
Апотеке Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/10, 19/11,
9/13, 12/13, 34/16 и 26/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ
два
члана
Управног одбора Апотеке Зрењанин:
- ЕДИТ ФУКС ХОДИ, дипл. фарм.,
представник запослених и
ДРАГАН КРАЉ, представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.

предлог Стручног савета Апотеке, на
период од четири године. Управни одбор
има пет чланова од којих су два члана
представници запослених, а три члана су
представници оснивача.
Апотека Зрењанин доставила је
предлог два члана Управног одбора из реда
запослених и то Едит Фукс Ходи и Драгана
Краља, уместо Снежане Цвијановић и Вере
Нинчић, којима је престао радни однос у
Апотеци.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
Едит Фукс Ходи и Драгана Краља за
чланове
Управног
одбора
Апотеке
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Едит Фукс Ходи, дипл. фарм.
2. Драгану Краљу,
3. Апотеци Зрењанин и
4. А р х и в и.

III
Мандат Едит Фукс Ходи и Драгану
Краљу, траје до истека мандата Управног
одбора Апотеке.
IV
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став
1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 24. Статута Апотеке
Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени лист
града Зрењанина'', број 14/10, 19/11, 9/13,
12/13, 34/16 и 26/17) регулисано је, између
осталог, да се чланови Управног одбора
Апотеке из реда запослених именују на

26. јун 2019. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-67/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
70
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 28. Статута
Апотеке Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/10, 19/11,
9/13, 12/13, 34/16 и 26/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,

26. јун 2019. год.
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Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Надзорног одбора Апотеке Зрењанин
ЖЕЉКА
ТРИШИЋ,
представник
запослених.

На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Жељки Тришић,
2. Апотеци Зрењанин и
3. А р х и в и.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став
1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 28. Статута Апотеке
Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 9/07 и Службени лист
града Зрењанина број 14/10, 19/11, 9/13,
12/13, 34/16 и 26/17) регулисано је, између
осталог, да се члан Надзорног одбора
Апотеке из реда запослених именује на
предлог Стручног савета Апотеке, на
период од четири године. Управни одбор
има три члана од којих је један члан
представник запослених, а два члана су
представници оснивача.
Жељка Тришић именована је за
члана Надзорног одбора Апотеке Зрењанин
решењем Скупштине града Зрењанина дана
30. новембра 2017. године, објављеним у
“Службеном листу града Зрењанина”, број
33/17. Апотека Зрењанин доставила је
допис да се Жељка Тришић разреши ове
дужности из разлога што јој је престао
радни однос у Апотеци.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Жељке Тришић дужности члана Надзорног
одбора Апотеке Зрењанин.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-68/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
71
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 28. Статута
Апотеке Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/10, 19/11,
9/13, 12/13, 34/16 и 26/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног
одбора Апотеке Зрењанин ЈАСМИНА
ПАСКАШ
ВРЗИЋ,
представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Мандат Јасмини Паскаш Врзић траје
до истека мандата Надзорног одбора
Апотеке Зрењанин.
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IV
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и
чланом 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града
именује и разрешава управни и надзорни
одбор
установе чији је оснивач град
Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 28. Статута Апотеке
Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 9/07 и ''Службени лист
града Зрењанина'', број 14/10, 19/11, 9/13,
12/13, 34/16 и 26/17) регулисано је, између
осталог, да се члан Надзорног одбора
Апотеке из реда запослених именује на
предлог Стручног савета Апотеке, на
период од четири године. Управни одбор
има три члана од којих је један члан
представник запослених, а два члана су
представници оснивача.
Апотека Зрењанин доставила је
допис да се Жељка Тришић разреши ове
дужности из разлога што јој је престао
радни однос у Апотеци и да се уместо ње
именује Јасмина Паскаш Врзић, као
представник запослених.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
Јасмине Паскаш Врзић за члана Надзорног
одбора Апотеке Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Паскаш Врзић,
2. Апотеци Зрењанин и
3. А р х и в и.

26. јун 2019. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-69/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
72
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 31. и 32.
Статута Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин (“Службени лист града
Зрењанина'', број 14/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Управног одбора Завода за заштиту
споменика
културе
Зрењанин,
СПОМЕНКА УРОШЕВИЋ, дипл. инг.
архитектуре, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), регулисано је, да Скупштина града
именује и разрешава управни одбор,
надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач Град,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
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Чланом 31. Статута Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин
(Службени лист града Зрењанина број
14/17) регулисано је да Управни одбор има
пет чланова и да чланове Управног одбора
именује и разрешава оснивач из реда
истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности, а чланом 32. Статута
регулисано је да се, између осталог, два
члана Управног одбора именују из реда
запослених
у
Заводу
на
предлог
репрезентативног синдиката, с тим да
најмање један од чланова мора бити из реда
носилаца основне, односно програмске
делатности.
Споменка Урошевић именована је за
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин, решењем
Скупштине града бр. 06-53-46/17-I, дана 11.
маја 2017. године, (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/17). Завод за заштиту
споменика културе Зрењанин доставио је
допис да је Синдикална организацуја
Завода донела одлуку да се Споменка
Урошевић разреши ове дужности.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Споменке Урошевић дужности члана
Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Споменки Урошевић,
2. Заводу за заштиту споменика
културе Зрењанин и
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-70/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
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73
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 31. и 32.
Статута Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин, ГОРДАНА СТОИН,
дипл. правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), регулисано је, да Скупштина града
именује и разрешава управни одбор,
надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач Град,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
.
Чланом 31. Статута Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број
14/17) регулисано је да Управни одбор има
пет чланова и да чланове Управног одбора
именује и разрешава оснивач из реда
истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности, а чланом 32. Статута
регулисано је да се, између осталог, два
члана Управног одбора именују из реда
запослених
у
Заводу
на
предлог
репрезентативног синдиката, с тим да
најмање један од чланова мора бити из реда
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носилаца основне, односно програмске
делатности.
Завод за заштиту споменика
културе Зрењанин доставио је допис да је
Синдикална организација Завода донела
одлуку да се Споменка Урошевић разреши
дужности члана Управног одбора Завода, а
да се Гордана Стоин именује за члана
Управног одбора из реда запослених,
уместо ње.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
Гордане Стоин за члана Управног одбора
Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Гордани Стоин,
2. Заводу за заштиту споменика
културе Зрењанин и
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-71/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
74
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 19. Статута
Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка- Зрењанин (“Службени лист града
Зрењанина бр. 19/11, 34/13 и 29/16), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 26.06.2019. године
донела је

26. јун 2019. год.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ЕЧКА-ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ председник и члан
Управног одбора Савремене галерије
Уметничке колоније Ечка - Зрењанин:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
- ДУШКО КИРЋАНСКИ
ЗА ЧЛАНА:
- ГОРАН ШУКАРА, дипл. инг. произ.
менаџ
II
Ово Решење је коначно.
III
Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење Скупштине града број 0690-115/16-I, донето 12. јула 2016. године.
IV
Решење објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19), регулисано је, да Скупштина града
именује и разрешава управни одбор,
надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач Град,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 19. Статута Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка Зрењанин
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 19/11, 34/13, и 29/16)
регулисано је да Управни одбор има пет
чланова и да чланове Управног одбора
именује и разрешава оснивач из реда
истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности.
Савремена галерија Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин доставила је 30.
маја 2019. године допис број 236, односно
број I-039-11792, у ком наводи да је
председник Управног одбора Савремене
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галерије
Уметничке
колоније
ЕчкаЗрењанин често одсутан и да је из тог
разлога отежано функционисање Савремене
галерије.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
председника и члана Управног одбора
Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка- Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Душку Кирћанском,
2. Горану Шукари,
3. Савременој галерији Уметничке
колоније Ечка – Зрењанин и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-72/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
75
На основу члана 115. став 1., 116. и
117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони
и 10/19), члана 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/19) и члана 26. и 27. Статута Предшколске
установе Зрењанин, а на основу предлога
Комисије
за
персонална
питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
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I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин ДАНИЈЕЛА НОВАКОВИЋ,
представник запослених.
I
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 1. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19)
прописано је да је орган управљања у
предшколској установи Управни одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав
органа управљања, а самим тим и Управног
одбора, именовање и мандат чланова
Управног одбора.
Управни одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
Управног одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 117. став 3. наведеног
закона утврђени су, између осталог, и
разлози за разрешење члана Управног
одбора пре истека мандата.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 7/19) утврђено је да
скупштина града именује и разрешава
управни одбор, надзорни одбори директора
установе, организације и службе чији је
оснивач Град, а чланом 128. став 1.
утврђено је да скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Предшколске
установе Зрењанин предвиђено је да
Управни одбор има девет чланова које
именује и разрешава Скупштина града, а
чланом 27. утврђено је, између осталог, да
Управни одбор Установе чине по три
представника
из реда запослених у
Установи, родитеља и три представника на
предлог јединице локалне самоуправе.
Данијела Новаковић именована је за
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члана Управног одбора Предшколске
установе Зрењанин 5. јула 2017. године
Решењем Скупштине града број 06-8768/17-I ("Службени лист града Зрењанина",
број 19/17), као представник запослених.
Именована је дана 22. маја поднела молбу
за разрешење дужности члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о разрешењу Данијеле Новаковић
дужности
члана
Управног
одбора
Предшколске установе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Данијели Новаковић,
2.
Предшколској
установи
Зрењанин,
3.Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-73/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
76
На основу члана 115. став 1., 116.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19), члана
36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19) и члана 26. и
27.
Статута
Предшколске
установе
Зрењанин, а на основу предлога Комисије
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 26.06.2019.
године, донела је

26. јун 2019. год.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин
БРАНИСЛАВА РАДОВИЋ, васпитач,
представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 1. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19)
прописано је да је орган управљања у
предшколској установи Управни одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав
органа управљања, а самим тим и Управног
одбора, именовање и мандат чланова
Управног одбора.
Управни одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
Управног одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 7/19) утврђено је да
Скупштина града именује и разрешава
управни одбор, надзорни одбори директора
установе, организације и службе чији је
оснивач Град, а чланом 128. став 1.
утврђено је да скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Предшколске
установе Зрењанин предвиђено је да
Управни одбор Установе има девет чланова
које именује и разрешава Скупштина града,
а чланом 27. утврђено је, између осталог,
да Управни одбор Установе чине по три
представника
из реда запослених у
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Установи, родитеља и три представника на
предлог јединице локалне самоуправе.
Васпитно
образовно
веће
Предшколске установе предложило је да се
за члана Управног одбора Установе, из реда
запослених, именује Бранислава Радовић,
васпитач, уместо Данијеле Новаковић.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о именовању Браниславе Радовић
за члана Управног одбора Предшколске
установе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бранислави Радовић,
2.
Предшколској
установи
Зрењанин,
3.Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-74/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
77
На основу члана 115. став 2., 116. и
117. став 3. тачка 2. Закона о основама
система
образовања
и
васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) и члана 36. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 7/19), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Петар
Петровић Његош'' Зрењанин, ГОРДАНА
РАДАКОВИЋ, магистар филологије.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19)
прописано је да је орган управљања у
школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и
117. наведеног закона одређени су, између
осталог, и састав школског одбора,
именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 117. став 3. тачка 2.
наведеног закона
прописано је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе
разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове, укључујући и председника и орган
управљања установе, на лични захтев, као и
у случају да члан органа управљања
неоправданим
одсуствовањем
или
несавесним радом онемогућава рад органа
управљања.
Гордана Радаковић именована је за
члана Школског одбора Основне школе
"Петар Петровић Његош" Зрењанин, 15.
јуна 2018. године Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-54/18-I, као
представник родитеља ("Службени лист
града Зрењанина", број 15/18).
Основна школа је доставила писани
захтев у ком наводи да Гордана Радаковић
није присуствовала седницама Школског
одбора више од три пута узастопно, што је
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утврдио и просветни инспектор, па је у
складу са Пословником о раду Школског
одбора Основне школе "Петар Петровић
Његош" Зрењанин, донета одлука о
покретању поступка у вези са подношењем
предлога за разрешење именоване.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о разрешењу Гордане Радаковић
дужности члана Школског одбора Основне
школе "Петар Петровић Његош" Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Гордани Радаковић,
2. Основној школи "Петар Петровић
Његош" Зрењанин,
3.Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-75/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
78
На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19) и члана
36. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 7/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 26.06.2019. године,
донела је

26. јун 2019. год.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Петровић
Његош'' Зрењанин СВЕТЛАНА
БАЈЧЕТИЋ, дипл. економиста,
представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19)
прописано је да је орган управљања у
школи школски одбор. Одредбама чл. 116.
и 117. наведеног закона одређени су,
између осталог, и састав школског одбора,
именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Основна школа "Петар Петровић
Његош" Зрењанин је доставила писани
захтев у ком наводе да је Савет родитеља
Основне школе, као овлашћени предлагач,
предложио да се за члана Школског одбора
именује Светлана Бајчетић.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о именовању Светлане Бајчетић за
члана Школског одбора Основне школе
"Петар Петровић Његош" Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

26. јун 2019. год.
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УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Светлани Бајчетић,
2. Основној школи "Петар Петровић
Његош" Зрењанин,
3.Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-76/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
79
На основу члана 115. став 2., 116. и
117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони
и 10/19) и члана 36. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
ФАРКАЖДИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Доситеј
Обрадовић''
Фаркаждин,
ЗОРИЦА
БЕЛИЋ, представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19)
прописано је да је орган управљања у
школи школски одбор. Одредбама чл. 116.
и 117. наведеног закона одређени су,
између осталог, и састав школског одбора,
именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 117. став 3. наведеног закона
утврђени су, између осталог и разлози за
разрешење члана Школског одбора пре
истека мандата.
Зорица Белић именована је за члана
Школског одбора Основне школе "Доситеј
Обрадовић" Фаркаждин, 15. јуна 2018.
године
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина
број
06-52-77/18-I,
као
представник родитеља ("Службени лист
града Зрењанина" број 15/18).
Основна школа је доставила писани
захтев у ком наводе да Зорица Белић није у
могућности да присуствује седницама
Школског одбора због пресељења у Црну
Гору, а и деца именоване нису више
ученици ове школе, па је потребно
разрешити је дужности члана Школског
одбора, као представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о разрешењу Зорице Белић
дужности члана Школског одбора Основне
школе "Д. Обрадовић" Фаркаждин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорици Белић,
2.
Основној
школи ''Доситеј
Обрадовић'' Фаркаждин,
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3.Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-77/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
80
На основу члана 115. став 2., члана
116. и 117. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони
и 10/19) и члана 36. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
ФАРКАЖДИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора
Основне
школе
''Доситеј
Обрадовић''
Фаркаждин,
ДИЈАНА
БИТЕВИЋ, представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – други закони и 10/19)
прописано је да је орган управљања у
школи школски одбор. Одредбама чл. 116.
и 117. наведеног закона одређени су,
између осталог, и састав школског одбора,
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именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Савет родитеља Основне школе "Д.
Обрадовић" Фаркаждин предложио је да се
за члана Школског одбора из реда
родитеља именује Дијана Битевић, уместо
Зорице Белић, која се разрешава дужности.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о именовању Дијане Битевић
дужности члана Школског одбора Основне
школе "Д. Обрадовић" Фаркаждин, као
представника родитеља.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дијани Битевић,
2.
Основној
школи ''Доситеј
Обрадовић'' Фаркаждин,
3.Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-78/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
81
На основу члана 36. став 1. тачка
64., члана 40. и члана 128. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 49. и 51.
Пословника Скупштине града (''Службени
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лист града Зрењанина'', број 30/17пречишћени текст), а на основу предлога
Комисије
за
персонална
питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
I
БИЉАНА ГУЗИНА, одборник,
разрешава се дужности члана Комисије за
персонална питања.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64.
утврђена је надлежност Скупштине града, а
чланом 128. став 1. Статута, да Скупштина
града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 49. Пословника Скупштине
града утврђено је да Скупштина образује,
између осталих и Комисију за персонална
питања, а чланом 51. Пословника утврђено
је, између осталог,
да Комисија за
персонална питања припрема предлоге за
избор, именовање и постављање органа које
бира, именује и поставља Скупштина.
Комисију чине председник и четири члана,
а председник се бира из реда одборника.
Биљана Гузина, именована је за
члана Комисије за персонална питања 24.
маја 2016. године, Решењем Скупштине
града Зрењанина, ("Службени лист града
Зрењанина" број 18/16). Именована је
доставила писани захтев да се разреши
дужности члана Комисије за персонална
питања, из личних разлога.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о разрешењу Биљане Гузине
дужности члана Комисије за персонална
питања.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
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УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Биљани Гузини,
2. Одељењу за финансије,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-79/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
82
На основу члана 36. став 1. тачка
64., 40. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 49. и 51.
Пословника Скупштине града (''Службени
лист града Зрењанина'', број 30/17пречишћени текст), а на основу предлога
Комисије
за
персонална
питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
I
ОЛГИЦА
СТАНКОВ,
лекар
специјалиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Комисије за персонална питања.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64.
утврђена је надлежност Скупштине града, а
чланом 128. став 1. утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 49. Пословника Скупштине
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града утврђено је да Скупштина образује
стална радна тела, између осталих и
Комисију за персонална питања, а чланом
51. Пословника утврђено је, између осталог,
да Комисија за персонална питања
припрема предлоге за избор, именовање и
постављање органа које бира, именује и
поставља Скупштина. Комисију чине
председник и четири члана, а председник се
бира из реда одборника.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о именовању Олгице Станков за
члана Комисије за персонална питања.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Олгици Станков,
2. Одељењу за финансије,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-80/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
83
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 26. Статута
Дома здравља “Др Бошко Вребалов”
Зрењанин, а на основу предлога Комисије
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина
на
седници
одржаној
26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА “ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ”
ЗРЕЊАНИН
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I
Др ГОРДАНА ЂУРИЋ, доктор
медицине-изабрани лекар, разрешава се
дужности вршиоца дужности директора
Дома здравља “Др Бошко Вребалов”
Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 7/19) утврђено је да
Скупштина града, именује и разрешава
управни одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији је
оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Дома здравља
“Др Бошко Вребалов” Зрењанин регулисано
је, да ако Управни одбор Дома здравља не
изврши избор кандидата за директора,
односно ако оснивач не именује директора,
оснивач ће именовати вршиоца дужности
на период од шест месеци, а услови за
избор, права, обавезе и одговорности
директора
односе се и на вршиоца
дужности директора Дома здравља.
Др Гордана Ђурић именована је за
вршиоца дужности директора Дома
здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин,
20. децембра 2018. године, решењем
Скупштине града број 06-116-72/18-I
(''Службени лист града Зрењанина'', број
29/18).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о разрешењу
Др Гордане Ђурић дужности вршиоца
дужности директора Дома здравља “Др
Бошко Вребалов”Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Др Гордани Ђурић, Дом здравља
“Др Бошко Вребалов”,
2. Дому здравља “Др Бошко
Вребалов”,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-81/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
84
На основу члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 7/19) и члана 26. Статута
Дома здравља “Др Бошко Вребалов”
Зрењанин, а на основу предлога Комисије
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина
на
седници
одржаној
26.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА “ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ”
ЗРЕЊАНИН
I
Др ГОРДАНА ЂУРИЋ, доктор
медицине-изабрани лекар, ИМЕНУЈЕ СЕ
за вршиоца дужности директора Дома
здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 7/19) утврђено је да
Скупштина града, именује и разрешава
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управни одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији је
оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Дома здравља
“Др Бошко Вребалов” Зрењанин утврђено
је, између осталог, да ако Управни одбор
Дома здравља не изврши избор кандидата
за директора, односно ако оснивач Дома
здравља не именује директора Дома
здравља, оснивач ће именовати вршиоца
дужности директора Дома здравља, а
услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора Дома здравља
односе се и на вршиоца дужности
директора Дома здравља.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
Др Гордане Ђурић за вршиоца дужности
директора Дома здравља “Др Бошко
Вребалов” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Др Гордани Ђурић, Дом здравља
“Др Бошко Вребалов”,
2. Дому здравља “Др Бошко
Вребалов”,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-74-82/19-I
Дана: 26.06.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р
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