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На основу члана 54. став 1. и 

члана 66. став 7. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон и 47/18), члана 60. став 1. и члана 

107. став 4. Статута града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", бр. 

26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 

20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), 

начелник Градске управе града 

Зрењанина, дана 17. августа 2018. 

године утврдио је пречишћен текст 

Решења о распореду радног времена у 

Градској управи града Зрењанина, који 

обухвата:  

1. Решење о распореду радног 

времена у Градској управи града 

Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", број 18/13) из кога је 

изостављен члан 10. којим је утврђено 

када то решење почиње да се примењује 

и члан 11. којим је утврђено када 

престаје да важи Решење о распореду 

радног времена у Градској управи града 

Зрењанина број: 016-73/12-8-IV од 26. 

септембра 2012. године са изменом 

број: 016-73/12-17-IV од 25. октобра 

2012. године, 

2. Решење о измени Решења о 

распореду радног времена у Градској 

управи града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 21/13) из 

кога је изостављен члан 2. којим је 

утврђено када то решење почиње да се 

примењује, 

3. Решење о измени и допуни 

Решења о распореду радног времена у 

Градској управи града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", 

број 14/15) из кога је изостављен члан 2. 

којим је утврђено када то решење 

почиње да се примењује и члан 3. којим 

је прописано коме се доставља наведено 

решење, 

4. Решење о измени решења о 

распореду радног времена у Градској 

управи града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 20/16) из 

кога је изостављен члан 2. којим је 

утврђено када то решење почиње да се 

примењује, 

5. Решење о измени и допуни 

Решења о распореду радног времена у 

Градској управи града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", 

број 27/17) из кога је изостављен члан 3. 

којим је утврђено када то када то 

решење почиње да се примењује и 

6. Решење о измени Решења о 

распореду радног времена у Градској 

управи града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 20/18) из 

кога је изостављен члан 2. којим је 

утврђено када то решење почиње да се 

примењује. 
 

РЕШЕЊЕ 

 О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

(Пречишћен текст)  

 

Члан 1. 
 Овим решењем утврђује се 

распоред радног времена у Градској 

управи града Зрењанина (у даљем 

тексту: Градска управа). 

 

Члан 2. 

 Радно време у Градској управи 

почиње сваког радног дана у 7,00 

часова, а завршава се у 15,00 часова. 
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Члан 3. 

 У Градској управи пријем 

странака врши се сваког радног дана од 

7,30 часова до краја радног времена. 

Члан 4. 

 Запослени има право на одмор у 

току дневног рада у трајању од 30 

минута. 

 Одмор у току дневног рада 

запослени по правилу користи у 

времену од 9,00 до 9,30 часова. 

 Одмор у току дневног рада 

организује се на начин којим се 

обезбеђује да се рад не прекида ако 

природа посла не дозвољава прекид 

рада и ако се ради са странкама. 

 Запосленом који ради са 

странкама мора се обезбедити замена за 

време коришћења одмора у току 

дневног рада. 

Члан 5. 

 У Одељењу за општу управу, у 

Одсеку за месне канцеларије уводи се 

другачији распоред радног времена и 

другачији распоред пријема странака и 

то: 

 - у Месној канцеларији Лукино 

Село средом од 7,00 до 15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији 

Михајлово средом и петком од 07,00 до 

15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији Бело 

Блато понедељком, уторком и 

четвртком од 07,00 до 15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији Чента 

понедељком, средом и петком од 07,00 

до 15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији 

Фаркаждин уторком и четвртком од 

07,00 до 15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији Перлез 

понедељком, средом и петком од 07,00 

до 15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији Книћанин 

уторком и четвртком од 07,00 до 15,00 

часова, 

 - у Месној канцеларији Лукићево 

понедељком, средом и петком од 07,00 

до 15,00 часова, 

 - у Месној канцеларији Стајићево 

уторком и четвртком од 07,00 до 15,00 

часова. 

Члан 6. 

 Распоред радног времена за 

послове из надлежности Градске управе 

који се обављају у Месној заједници 

"Вељко Влаховић" и Месној заједници 

"Соња Маринковић" одређује се сваког 

радног дана од 7,00 до 15,00 часова, а 

пријем странака врши се сваког радног 

дана од 8,00 до 15,00 часова. 

 Послови из надлежности Градске 

управе који се обављају у Месној 

заједници "Мужља" и распоред пријема 

странака обављају се понедељком, 

уторком, четвртком и петком од 07,00 

до 15,00 часова. 

Члан 7. 

 За запослене који обављају 

послове у Градском услужном центру, 

уводи се другачији распоред радног 

времена и пријем странака и то:  

 - од понедељка до петка од 7,30 

до 19,00 часова,  

 - суботом од 8,00 до 13,00 часова,  

 - у периоду од 1. јула до 31. 

августа, од понедељка до петка од 7,30 

до 15,00 часова и суботом од 8,00 до 

13,00 часова. 

Члан 8. 

 У Одељењу инспекција, уводи се 

другачији распоред радног времена и 

пријема странака и то:  

 - после 15,00 часова по 

завршетку радног времена уводи се 

дежурство по потреби уз сарадњу и по 

позиву Комуналне полиције,  

 - пријем странака врши се 

уторком и четвртком од 8,00 до 13,00 
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часова, а осталим радним данима пријем 

странака врши се искључиво по позиву 

инспектора. 

Члан 8а. 

 У Одељењу комуналне полиције, 

одбране, ванредних ситуација и 

заједничких послова, комунални 

полицајци и запослени на пословима 

обезбеђења обављају рад у другачијем 

распореду радног времена са 

дванаесточасовним радним временом 

организованом по систему 12-24-12-48 

од 00,00 до 24,00 часа. 

Члан 9. 

 У Одељењу за урбанизам уводи 

се другачији распоред пријема странака 

и то: 

 - од понедељка до четвртка од 

8,00 до 13,00 часова. 

Члан 10. 

 Ово решење објавити у 

"Службеном листу града Зрењанина" и 

на Интернет презентацији града 

Зрењанина. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 
Број: 016-5/18-55-IV 

Дана: 17. августа 2018. године 
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НАЧЕЛНИК 
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