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 На основу члана 69. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) и 

члана 36. тачка 87. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – 

пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 

на седници одржаној 13.03.2023. године, 

донела је  
 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је одборнику 

Скупштине града Зрењанина КОСТРЕШ 

БОЈАНУ, престао мандат одборника даном 

подношења оставке у писменој форми дана 03. 

фебруара 2023. године.  

 2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина'' и на званичној 

интернет страници града Зрењанина 

www.zrenjanin.rs.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама 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, 47/18 и 111/21 – 

др.закон), прописано је да Скупштина града, у 

складу са законом обавља и друге послове 

утврђене законом и статутом.  

  Законом о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 14/22) у члану 67. 

став 1. тачка 9. прописано је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран, између осталог и ако поднесе оставку.  

  Одредбама члана 68. наведеног Закона 

је прописано да се оставка одборника подноси 

у писменој форми, а потпис подносиоца мора 

бити оверен у складу са законом којим се 

уређује оверавање потписа, да се оставка лично 

подноси скупштини, у року од три дана од дана 

овере потписа подносиоца, да је оставка 

пуноважна само ако је потпис одборника 

оверен након што му је потврђен мандат, да 

одборник може поднети оставку и усмено на 

седници скупштине, да се оставка не може 

опозвати и да одборнику мандат престаје оног 

дана када поднесе оставку.  

  Одредбом члана 69. истог Закона је 

прописано да скупштина доноси одлуку којом 

констатује да је одборнику престао мандат 

одмах након што прими обавештење о 

разлозима за престанак његовог мандата, на 

седници која је у току односно на првој 

наредној седници и да се одлука којим се 

констатује да је одборнику престао мандат 

објављује на веб презентацији. 

  Према одредбама члана 70. ст. 1. и 2. 

наведеног Закона одборник којем је 

констатован престанак мандата може поднети 

жалбу против одлуке скупштине о престанку 

мандата у року од седам дана од дана 

доношења те одлуке вишем суду на чијем се 

подручју налази седиште скупштине и жалба се 

подноси преко скупштине. 

  Одборник Скупштине града Зрењанина 

Костреш Бојан са коалиционе изборне листе 

ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за 

демократски Зрењанин (Лига социјалдемократа 

Војводине, Војвођанска партија, Заједно за 

Војводину, Демократски савез Хрвата у 

Војводини) - Ненад Чанак, припадник 

политичке странке Лига социјалдемократа 

Војводине (ЛСВ) поднео је Скупштини града 

Зрењанина дана 03. фебруара 2023. године 

оставку у писменој форми, са овереним 

потписом, а пре него што је истекло време на 

који је изабран.    

  На основу наведених законских 

одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст 

и 33/20) Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-20/23-I од 01.03.2023. 

године утврдила да је оставка одборника 

Костреш Бојана поднета Скупштини града 

Зрењанина у писменој форми дана 03. 

фебруара 2023. године, да је потпис наведеног 

одборника оверен дана 02. фебруара 2023. 

године у складу са законом којим се уређује 

оверавање потписа, да је потпис оверен након 

што му је потврђен мандат, да је оставка лично 

поднета Скупштини у року од три дана од дана 
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овере потписа подносиоца и да постоје 

законски разлози за престанак мандата.  

  На основу изнетог, а у складу са 

прописаним роковима Скупштина града је 

донела Одлуку као у диспозитиву.   

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против ове Одлуке одборник којем је 

констатован престанак мандата може поднети 

жалбу Вишем суду у Зрењанину, у року од 

седам дана  од дана доношења ове Одлуке, 

преко Скупштине града Зрењанина. 

 

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

1. Костреш Бојану,  

2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

3. Заменику секретара Скупштине града 

Зрењанина, 

4. Одељењу за финансије, 

5. Служби Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа и 

6. Архиви. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-25-1/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 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, 47/18 и 111/21 - др. 

закон), члана 63. став 1. тачка 1) Закона о 

родној равноправности ("Службени гласник 

РС", број 52/21) и члана 36. тачка 1) и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 

- пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

13.03.2023. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 
 

  У Статуту града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен 

текст), у члану 36. у тачки 43) бришу се речи и 

интерпункцијски знак: "утврђује висину 

боравишне таксе на територији Града;", 

 - тачка 68) мења се и гласи: 

  "68) даје сагласност на програме 

пословања корисника средстава буџета и 

јавних предузећа, установа и других јавних 

служби чији је оснивач или већински власник 

Град, а који садрже ценовнике услуга;" 

 - после тачке 68) додају се нове тач. 69) и 70) 

које гласе: 

  "69) разматра извештаје о пословању 

корисника средстава буџета и јавних 

предузећа, установа и других јавних служби 

чији је оснивач или већински власник Град; 

  70) даје сагласност на одлуке надзорних 

одбора јавних предузећа о начину покрића 

губитка јавних предузећа и о расподели добити 

јавних предузећа;" 

 - тачке под досадашњим бр. 69) - 87) постају 

тач. 71) - 89). 

Члан 2. 
 

  У члану 40. у тачки 7. интерпункцијски 

знак тачка замењује се зарезом, а после тачке 7. 

додаје се тачка 8. која гласи:    

  "8. Комисија за родну равноправност." 

 

Члан 3. 
 

  У члану 51. у тачки 4) бришу се речи и 

везник: "Службу за буџетску инспекцију и", 

 - у истом члану, тачка 28) брише се, а 

тачке под досадашњим бр. 29) - 33) постају 

тачке под бр. 28) - 32). 

 

Члан 4. 
 

  У члану 52. став 1 мења се и гласи: 

  "Градоначелник може да има пет 

помоћника који обављају послове из појединих 

области од значаја за Град (инвестиције, 

финансије, друштвено-економски развој, 

урбанизам, просторно планирање, примарна 

здравствена заштита, заштита животне 

средине, образовање, култура, омладина, спорт, 

туризам, привреда, пољопривреда, комуналне 

делатности, сарадња са јавним предузећима и 

установама, унапређење рада локалне 

самоуправе, развој месних заједница, 

дигитализација, родна равноправност и др.)." 

 

Члан 5. 
 

 У члану 57. тач. 17), 20) и 21) мењају се 

и гласе: 

  "17) подноси Скупштини града 

тромесечну информацију о степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних 
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предузећа, ради даљег извештавања у складу са 

законом којим се уређује правни положај 

јавних предузећа; 

  подноси Скупштини града анализу 

пословања јавних предузећа чији је оснивач 

Град са предузетим мерама за отклањање 

поремећаја у пословању, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се 

уређује правни положај јавних предузећа; 

  одлучује решењем о распореду 

средстава текуће и сталне буџетске резерве, као 

и о преносу средстава у текућу буџетску 

резерву;". 

 У истом члану, после тачке 34) додаје 

се нова тачка 35) која гласи: 

  "35) разматра извештаје о извршењу 

буџета Града и доставља их Скупштини града 

на усвајање;", а тачка под досадашњим бројем 

35) постаје тачка 36). 
 

Члан 6. 
 

 Члан 62. мења се и гласи: 

 "Градоначелник и Градско веће редовно 

извештавају Скупштину града, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, о извршавању 

одлука и других аката Скупштине града." 

 

Члан 7. 
 

  У члану 69. у тачки 16) 

интерпункцијски знак тачка замењује се 

зарезом, а после тачке 16) додаје се тачка 17) 

која гласи: 

  "17) врши и друге послове у складу са 

законом, подзаконским актима и актима 

Града."  

Члан 8.  
 

  У члану 95. број: "15" замењује се 

бројем: "осам". 
 

Члан 9. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина.''  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                             
Број: 06-25-2/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. 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, 47/18 и 111/21 - др. 

закон), члана 63. став 1. тачка 1) Закона о 

родној равноправности ("Службени гласник 

РС", број 52/21), члана 36. тачка 1) и члана 128. 

став 1. Статута града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 13.03.2023. године донела је 

  

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

 

  У Пословнику Скупштине града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 

бр. 17/20 - пречишћен текст и 33/20), у члану 

49. у тачки 7. интерпункцијски знак тачка 

замењује се зарезом, а после тачке 7. додаје се 

тачка 8. која гласи:    

  "8. Комисија за родну равноправност." 

 

Члан 2. 

 

  После члана 57. додаје се члан 57а који 

гласи: 

"Члан 57а 

 

2.2.8. Комисија за родну равноправност 

 

  Комисија за родну равноправност, као 

стално радно тело, све акте који се упућују 

Скупштини града разматра из родне 

перспективе. 

  Комисија се састоји од председника и 

четири члана. 

  Комисију чине одборници Скупштине 

града. 

  Комисија се образује посебним 

решењем Скупштине града." 

 

Члан 3. 

 

  У члану 155. број: "15" замењује се 

бројем: "осам". 
 

Члан 4. 
 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА   

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-25-3/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

18 

 На основу члана 59. став 1. а у вези са 

чланом 66. став 7. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 

и 111/21 - др. закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана 13.03.2023. године, 

донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о Градској управи града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17, 7/18 и 

29/19), у члану 6. став 3. мења се и гласи: 

  ''Посебне организационе јединице су: 

Кабинет Градоначелника и Јединица за интерну 

ревизију.'' 

Члан 2. 
 

  Члан 21. са поднасловом: Служба за 

буџетску инспекцију, брише се, а досадашњи 

чл. 22-61 постају чл. 21-60. 

 

Члан 3.  
 

  У досадашњем члану 32, који постаје 

члан 31. у ставу 1. алинеја два брише се, а 

алинеја три постаје алинеја два. 

 

Члан 4. 
 

  У досадашњем члану 33, који постаје 

члан 32. став 2. брише се, а досадашњи став 3. 

постаје став 2. 
 

Члан 5.   
 

  Досадашњи члан 55, који постаје члан 

54. мења се и гласи: 

  ''Градска управа доноси одлуке, 

правилнике, наредбе, упутства, решења и 

закључке.'' 

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: 06-25-4/23-I                                                                           

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 13.03.2023. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

  У Одлуци о манифестацијама од 

посебног значаја за град Зрењанин (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 5/17, 37/17, 8/19, 

32/19, 2/20, 2/22 и 11/22), члан 2. мења се и 

гласи:  

"Члан 2. 
 

  Манифестације од посебног значаја за 

град Зрењанин су:  

1. Прослава српске Нове године - у месецу 

јануару;  

2. Богојављање, пливање за часни крст - у 

месецу јануару;  

3. Фестивал кобасица и домаће ракије у 

Белом Блату - у месецу фебруару; 

4. Буђење пролећа - у месецу марту;  

5. Песничка штафета - у месецу марту и 

априлу;  

6. Digitalk - у месецу априлу; 

7. Читалачка значка - у месецу мају;  

8. Европско село - у месецу мају;  

9. Плес матураната - у месецу мају;  

10. Ритам Европе - од месеца маја до октобра; 

11. Банатске вредне руке - у месецу јуну;  

12. Плес предшколаца - у месецу јуну;  
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13. Хорски фестивал "Слободан Бурсаћ" - у 

месецу јуну;  

14. Корзо фест - у месецу јулу и августу;  

15. Дани породице - у месецу августу; 

16. Дани пива - у месецу августу и септембру;   

17. Дечија недеља - у месецу октобру;   

18. Инклузивне игре без граница - у месецу 

децембру;  

19. Прослава Нове године - у месецу 

децембру." 
 

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: 06-25-5/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

20 

 На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон, 9/2020  и 52/2021), члана 32.-36. 

Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Службени гласник 

РС'', бр. 32/19), Правилника о класификацији 

намене земљишта и планских симбола у 

документима просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, број 

105/2020) и члана 36. тачка 5. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст) уз прибављено 

Мишљење Комисије за планове од 01.02.2023. 

године, Скупштина града Зрењанин, на 

седници одржаној 13.03.2023. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ  
 

Члан 1. 
 

Назив планског документа 

 У складу са Законом о планирању и 

изградњи приступа се изради ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ (у 

даљем тексту: Измена и допуна Плана).  

  

Члан 2. 

 

Оквирне границе обухвата Плана 

 

 Оквирна граница Измена и допуна 

Плана се поклапа са границом обухвата 

важећег планског документа. Измена и допуна 

Плана подразумева измене у текстуалном  и 

графичком делу плана.  

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда, ширег подручја и развојних 

стратегија 

 

  Плански основ за израду Измена и 

допуна Плана представља Просторни план 

града Зрењанина (''Службени лист Града 

Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15). 

 

  Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора 

 

  Планирање, коришћење и уређење 

простора заснивају се на принципима одрживог 

привредног развоја кроз интегрални приступ 

планирању, равномерног територијалног 

развоја, рационалног кориштења земљишта уз 

обезбеђење учешћа јавности у планирању и 

обликовању простора, усаглашености са 

европским прописима и стандардима из 

области планирања и уређења простора као и 

заштите животне средине. 

 

Члан 5. 

 

Визија и основни циљеви планирања, 

коришћења, уређења и заштите простора: 

 

  Циљ израде Измена и допуна Плана је 

преиспитивање важећег планског решења, 

обезбеђење услова за просторно уређење и 

изградњу, унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, становања и комуналне 

инфраструктуре. Измена и допуна подразумева 

измене у текстуалном и графичком делу плана.  

  Измена и допуна плана односе се на: 

- Стварање планских могућности за 

унапређење коришћења постојећих и 

изградњу нових садржаја; 
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- Преиспитивање врсте и намене објеката 

који се могу градити у радним зонама, 

- Преиспитивање површина јавне намене и 

прерасподеле структура појединих група у 

оквиру јавних намена (јавни објекти, јавне 

површине, саобраћајна инфраструктура, 

улице, скверови, паркови, водене 

површине, зоне спорта и рекреације) као и 

преиспитивање површина јавне намене у 

циљу промена дела тих површина, 

- Исправка регулационих линија за објекте у 

поступку озакоњења који су незнатно 

изашли на јавну површину (у поступку 

озакоњења део захтева се односи на 

објекте који су незнатно изашли на јавну 

површину, тако да је неопходно за такве 

објекте који не угрожавају постојећу 

инфраструктуру уз прибављене услове 

имаоца јавних овлашћења, урадити 

исправку регулационе линије), 

- Преиспитивање правила грађења. 

 Уколико се у току израде Измена и 

допуна Плана буде дошло до нових сазнања, 

могуће је још неке услове из плана изменити 

или допунити, ако су то мање измене које 

немају значајне утицаје на животну средину. 

 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, са предлогом 

основних намена простора и коришћења 

земљишта 
  

  Концепција организације и уређења 

простора утврђена у Плану генералне 

регулације ''Доља'' у Зрењанину (''Службени 

лист града Зрењанина'' број 21/20-пречишћен 

текст, 21/22) се задржава. У оквиру обухвата 

Плана,  преиспитаће се правила грађења и 

намена површина. 
 

Члан 7. 
 

Назив носиоца израде Плана, начин 

финасирања израде Плана и рокови за израду 

 

 Носилац израде Плана је Градска 

управа града Зрењанина Одељење за 

урбанизам-  Одсек за урбанизам и просторно 

планирање који ће вршити спровођење и 

надзор над спровођењем ове Одлуке. 

 Израда Измена и допуна Плана уступа 

се ''Јавном предузећу за урбанизам'' (у даљем 

тексту: ЈП Урбанизам) коју је основала 

јединица локалне самоуправе за обављање 

послова просторног и урбанистичког 

планирања.  

  Средства за израду Измена и допуна 

Плана обезбедиће се из буџета Града 

Зрењанина. 

 Рок за израду нацрта Измена и допуна 

Плана је 90 (деведесет) дана од достављана 

обрађивачу Извештаја о извршеном раном 

јавном увиду и  прибављања услова надлежних 

органа и организација, прибављања адекватних 

КТП подлога и доставе документације која је 

од значаја за израду Планског документа. 

 

Члан 8. 
 

Место и начин обављања раног јавног  

увида и јавног увида 

 

 Након доношења Одлуке о изради 

Плана, носилац израде плана организује рани 

јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни 

увид се оглашава у средствима јавног 

информисања. О излагању на јавни увид стара 

се носилац израде плана. Рани јавни увид 

обавља Комисија за планове града Зрењанина. 

По завршеном раном јавном увиду Комисија за 

планове сачињава извештај који садржи 

податке о извршеном раном јавном увиду са 

свим примедбама, сугестијама и закључцима 

Комисије у виду смерница.  

 Након израде Нацрта план се излаже на 

јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама 

зграде Градске управе града Зрењанина, а 

време и место одржавања јавног увида се 

оглашава се у средствима јавног информисања. 

О излагању на јавни увид стара се носилац 

израде плана. Јавни увид обавља Комисија за 

планове града Зрењанина. По завршеном 

јавном увиду Комисија за планове сачињава 

извештај који садржи податке о извршеном 

јавном увиду са свим примедбама, сугестијама 

и закључком комисије  по свакој примедби и 

исти доставља обрађивачу плана. 
 

Члан 9. 
 

Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину 

 

 Одлуком Одељења за урбанизам, 

Одсека за урбанизам и просторно планирање, 

Градске управе града Зрењанина бр. 501-29/23-

IV-05-01 од 30.01.2023. године одлучено је да 

се не приступа изради Стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Плана генералне 

регулације "Доља" у Зрењанину на животну 

средину, а на основу претходно прибављеног 

мишљења од Одељењa за привреду, Одсека за 

заштиту и унапређивање животне средине број: 

IV-08-04-501-28/2023 од 30.01.2023. године. 
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 Саставни део ове Одлуке је Одлука о 

неприступању изради стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Плана генералне 

регулације "Доља" у Зрењанину на животну 

средину, бр. 501-29/2023-IV-05-01 од 

30.01.2023. године, која се заједно са овом 

Одлуком објављује у "Службеном листу града 

Зрењанина".  
 

Члан  10. 
 

Број примерака плана  који је потребно 

израдити у аналогном и дигиталном облику 
 

  План ће бити израђен у 5 (пет) 

примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у 

дигиталном облику.  

  Донет, потписан и оверен План у 

аналогном облику и  дигиталном облику 

чуваће се у: 

- Скупштини града Зрењанина 1 (један) 

примерак у аналогном и 1 (један) 

дигиталном облику, 

- Одељењу за урбанизам, Одсеку за 

урбанизам и просторно планирање Градске 

управе града Зрењанина 2 (два) примерка у 

аналогном и 2 (два)  примерка у 

дигиталном облику, 

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин 2 (два) примерка у аналогном и 

2 (два)  примерка у дигиталном облику. 
 

Члан  11. 
 

  Саставни део Одлуке о изради Измена и 

допуна Плана чини и графички приказ граница 

и обухвата планског подручја који се уз ову 

Одлуку објављује у "Службеном листу града 

Зрењанина". 
 

Члан  12. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  

Број: 06-25-6/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

- 

  На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 

88/10) у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020 и 52/2021) и 11. Одлуке о Градској 

управи града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'' бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 

37/17, 7/18 и 29/19), Одељење за урбанизам, 

Одсек за урбанизам и просторно планирање 

Градске управе града Зрењанина, доноси 

 

О Д Л У К У  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДОЉА''  У 

ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 За Измену и допуну Плана генералне 

регулације ''Доља'' у Зрењанину (у даљем 

тексту: Измена и допуна Плана) не приступа се 

изради стратешке процене утицаја на животну 

средину.   

     Члан 2.   

 

  Циљ израде Измена и допуна Плана је 

преиспитивање важећег планског решења, 

обезбеђење услова за просторно уређење и 

изградњу, унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, становања и комуналне 

инфраструктуре. Измена и допуна подразумева 

измене у текстуалном и графичком делу плана.  

  Измена и допуна плана односе се на: 

- Стварање планских могућности за 

унапређење коришћења постојећих и 

изградњу нових садржаја; 

- Преиспитивање врсте и намене објеката 

који се могу градити у радним зонама, 

- Преиспитивање површина јавне намене и 

прерасподеле структура појединих група у 

оквиру јавних намена (јавни објекти, јавне 

површине, саобраћајна инфраструктура, 

улице, скверови, паркови, водене 

површине, зоне спорта и рекреације) као и 

преиспитивање површина јавне намене у 

циљу промена дела тих површина, 

- Исправка регулационих линија за објекте у 

поступку озакоњења који су незнатно 

изашли на јавну површину (у поступку 

озакоњења део захтева се односи на 

објекте који су незнатно изашли на јавну 

површину, тако да је неопходно за такве 
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објекте који не угрожавају постојећу 

инфраструктуру уз прибављене услове 

имаоца јавних овлашћења, урадити 

исправку регулационе линије), 

- Преиспитивање правила грађења. 

 Уколико се у току израде Измена и 

допуна Плана буде дошло до нових сазнања, 

могуће је још неке услове из плана изменити 

или допунити, ако су то мање измене које 

немају значајне утицаје на животну средину. 

 

  Члан 3. 

 

 За Измену и допуну Плана се не 

приступа  изради стратешке процене утицаја на 

животну средину, а критеријуми и разлози се 

заснивају на следећем:  

 За План генералне  регулације  ''Доља''  

у Зрењанину (''Службени лист Града 

Зрењанина'' бр. 15/15) није се приступило 

изради стратешке процене утицаја на животну 

средину из разлога што су сви утицаји 

сагледани приликом израде Извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину Генералног плана Зрењанина 2006 – 

2026. који је саставни део Генералног плана 

Зрењанина 2006 – 2026, што је образложено 

Одлуком о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Плана  генералне  регулације 

''Доља'' у Зрењанину на животну средину, бр. 

501-231/09-IV-03-01 од 04.11.2009.године. 

Оцена стања, услови и конкретне мере за 

смањење или потпуно уклањање утицаја 

планираних решења на животну средину дати 

Извештајем о стратешкој процени утицаја 

Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026 на 

животну средину уграђени су у План генералне 

регулације ''Доља'' у Зрењанину (''Службени 

лист Града Зрењанина''  бр. 15/15). Процењен је 

могући утицај планираних решења на животну 

средину како у фази реализације Плана, тако и 

по коначној имплементацији Плана, 

дефинисане су планске мере заштите које ће 

ниво загађења довести  на ниво дефинисан 

законском регулативом.  

 Обзиром да планиране измене и допуне 

немају значајне утицаје на животну средину, 

израда Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Доља'' у Зрењанину не подлеже 

обавези израде извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину. 

 

 Члан 4. 

 

 На основу претходно изнетог основни 

циљеви заштите животне средине наведени у 

Плану генералне регулације ''Доља'' биће 

задржани, а планиране намене неће негативно 

утицати на животну средину, тако да није 

потребно приступити изради Стратешке 

процене утицаја на животну средину  Плана. 

 

      Члан 5. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 

изради Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Доља'' у Зрењанину и објављује се 

у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање- 
Број:  501-29/23-IV-05-01 

Дана: 02.02.2023. године 

З р е њ а н и н         

НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 

Ђурђина Грбић,с.р. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
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 На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон , 9/2020 и 52/2021) и члана 36. тачка 

5. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

Скупштина града Зрењанин, на седници 

одржаној 13.03.2023. године, донела  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1.                                                                                                                                                                                                                             

 

 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину (у даљем тексту: План) ради 

просторног уређења, а у складу са Законом о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон, 9/2020 и 52/21 у даљем тексту: 

Закон) и Одлукoм о изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 18/22).  

Члан 2. 
 

  План је одштампан уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. План се састоји од 

текстуалног дела и графичког дела. Текстуални 

део Плана објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 Графички део Плана садржи: 

1. Kарта бр. 5: План претежне намене простора 

2. Карта бр. 6: Саобраћајно решење са 

регулационим линијама улица и површина 

јавне намене и нивелационим котама улица и 

површина јавне намене и зонама ограничења 

3. Карта бр. 10: Начин спровођења плана 

 

Члан 3. 
 

  Аналитичко документациона основа са 

прилозима и условима надлежних органа и 

организација на којој се заснива План, чува се 

у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам,  

- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 

  План се објављује и у електронском 

облику  и доступан је путем интернета на 

званичном сајту града Зрењанина:  

www.zrenjanin.rs и у Централном регистру 

планских докумената Републичког геодетског 

завода: www.planskidokumeti.gov.rs  

 

Члан 4. 
 

  Потписивање, оверавање, достављање и 

архивирање вршиће се у складу са одредбама 

Закона.  

  План је израђен у 5 (пет) примерака у 

аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном 

облику.  

  Донет, потписан и оверен План у 

аналогном облику и  дигиталном облику 

чуваће се у: 

- Скупштини града Зрењанина - 1 (један) 

примерак у аналогном и 1 (један) 

дигиталном облику, 

- Одељењу за урбанизам, Одсеку за 

урбанизам и просторно планирање Градске 

управе града Зрењанина - 2 (два) примерка 

у аналогном и 2 (два) примерка у 

дигиталном облику 

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин - 2 (два) примерка у аналогном и 

2 (два)  примерка у дигиталном облику 

 

Члан 5.  
 

 Право на непосредан увид у графичке 

прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и 

физичка лица. Прилози се налазе у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам 

града Зрењанина,  

- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 

 

Члан 6. 
 

 Текстуални део Плана објављује се у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  

Број: 06-25-7/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

  Изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину 

(Службени лист града Зрењанина бр. 22/20 - 

пречишћен текст и 7/22), приступило се на 

основу Одлуке о изради измена и допуна плана 

генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину 

бр. 06-94-1/22-I (Службени лист града 

Зрењанина бр. 18/22). 

  За Измену и допуну Плана генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину донето је 

Решење о неприступању изради стратешке 

процене утицаја измена и допуна плана 

Генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину 

на животну средину бр. 501-88/22-IV-05-01 

(Службени лист града Зрењанина бр. 18/22). 

  Измене и допуне подразумевају измене 

у текстуалном  и графичком делу плана.  

  Општи циљеви израда Измена и допуна 

плана се односе на: 

- преиспитивање и усклађивање планираних 

намена површина и дефинисаних 

урбанистичких параметара, 

- стварање планских могућности за 

унапређење коришћења постојећих и 

изградњу нових садржаја, 

- преиспитивање врсте и намене објеката 

који се могу градити у радним зонама,  

- исправка регулационих линија за објекте у 

поступку озакоњења који су незнатно 

изашли на јавну површину, 

- преиспитивање правила уређења и 

грађења, 

- преиспитивање мера за спровођење Плана. 

  Након доношења Одлуке о изради 

измена и допуна ПГР ''Багљаш'' у Зрењанину, 

Одсек за урбанизам и планирање, Одељења за 

урбанизам, као носилац израде предметних 

измена и допуна, ЈП за урбанизам Зрењанина, 

као носиоцу израде, доставио је 4 иницијативе 

заинтерсованих лица - привредних субјеката. 

  Рани јавни увид за Измене и допуне 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину одржан је у периоду од 02.12.2022.  

до 17.12.2022. године и у току раног јавног 

увида пристигле је 5 примедби (сугестија) које 

је Комисија за планове за територију града 

Зрењанина разматрала на седници одржаној 

22.12.2022. и чији закључци су саставни део 

Извештаја о обављеном раном јавном увиду. 

 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Правни основ за израду Измена и допуна 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину је: 

  - Закон о планирању и изградњи 

(Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09 - 

исправка, 64/10 - Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13 - Одлука УС РС, 54/13 – Решење 

УС, 98/13 - Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 

52/2021), 

  - Правилник о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Службени гласник 

РС бр. 32/19), 

  - Одлука о изради измена и допуна 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину (Службени лист града Зрењанина 

бр. 18/22). 

 

Плански основ за израду Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину је Просторни план града Зрењанина 

(Службени лист града Зрењанина бр. 11/11 и 

32/15). 

 

Услови који су добијени од надлежних 

предузећа, институција и завода уграђени су у 

измене и допуне Плана и то: 

- Покрајински секретаријат за урбанизам и 

заштиту животне средине, бр. 140-501-

1264/2022-05 од 12.12.2022, 

- Покрајински завод за заштиту природе, бр. 

03 020-3633/2 од 20.12.2022,  

- ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, 

бр. 11/394 од 09.12.2022,  

- МУП Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације Зрењанин, 

одсек за превентивну заштиту бр. 09/13/2 

217-20726/2022 од 15.12. 2022, 

- Транспортгас Србија, бр. 02-04-8/223-1 од 

12.12.2022, 

- АД ''Електромрежа'' Србије, бр. 130-00-

UTD-003-1609/2022-002 од 21.12.2022, 

- Телеком Србија, бр. D210-504104/2-2022, 

од 16.12.2022,  

- ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ, 

огранак ''Електродистрибуција Зрењанин'' 

бр. 2460800-Д-07.13.-534637/2-22 од 

26.12.2022. 

- ЈП СРБИЈАГАС, бр. 05-02-2-17-2/1105-1 

од 08.12.2022,  

- ЈКП ''Чистоћа и зеленило'', Зрењанин, бр. 

01-679/2 од 09.12.2022, 

- ЈКП градска топлана Зрењанин, бр. IV-05-

01-011-4/22 од 06.12.2022, 

- Одељење за привреду, Одсек за заштиту 

животне средине, градске управе града 
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Зрењанина бр. 501-1/22-232-IV-08-04 од 

12.12.2022. 

- Министарство заштите животне средине,  

Београд, број 350-01-00162/2022-03 од 

21.12.2022. 

  Од следећих надлежних предузећа, 

институција и завода затражени су, али нису 

добијени услови за израду Измена и допуна 

плана: 

  - Одељење за привреду, Oдсек за 

изградњу и уређење града Зрењанина, градске 

управе града Зрењанин 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

 табела БИЛАНС ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА мења се и гласи: 
 

Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНО 

(ha) 

% 

површине за јавне намене 

1. јавни објекти 5,3 0,82 5,80 0,90 

2. комунални објекти 0,86 0,13 0,86 0,13 

3. спорт и рекреација 2,83 0,44 2,83 0,44 

4. јавно зеленило 2,3 0,36 2,30 0,36 

5. заштитно зеленило 10,65 1.64 10.97 1,71 

6. водни објекат - „Багљашки канал“ 5,69 0,88 5,69 0,88 

7. друмски саобраћај 114,16 17,64 124.80 19,28 

8. железнички саобраћај 13,95 2,16 13,89 2,13 

површине за остале намене 

9. вишепородично становање са 

заједничким блоковским површинама 

25,30 3,91 28,54 4,41 

10. породично становање 173,95 26,89 172,88 26,74 

11. радне зоне 192,15 29,70 176.41 27,26 

12. верски објекат-Православна црква  0,3 0,05 0,29 0,04 

13. спорт и рекреација  1,7 0,26 1,70 0,26 

14. утилитарно зеленило 97.86 15.12 100.04 15,46 

 УКУПНО 647 100 647 100 
 

Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНО 

(ha) 

% 

1. површине за јавне намене 155,74 24.01 167,14 25,83 

2. површине за остале намене 491.26 75.99 479.86 74,17 

 УКУПНО 647 100 647 100 
 

У одељку 3.1.4 Урбанистички и други услови 

за уређење и изградњу објеката јавне намене 

трећи став се брише. 
 

Текст одељка Предшколске установе мења се 

и гласи: 
 

Локација за објекат предшколске установе 

треба да обезбеди довољну величину локације 

како би се на њему изградио одговарајући 

објекат и пратећи садржаји у слободном 

простору за предшколске установе на засебној 

локацији минимално: 25m2 по детету, а 

изузетно у зонама већих густина са индексом 

изграђености већим од 2,5 величина локације 

може бити минимално 15m2 по детету. 

Изузетак од ових параметара могу бити објекти 

категорисани као споменици културе или се 

налазе у просторно културно-историјској 

целини у складу са законом и наслеђеним 

структурама. 
 

Локација за предшколску установу обухвата: 

- земљиште под објектом, 

- двориште са игралиштем и травнатим 

површинама и стазама за пешаке, 

- доставне површине и путеве за 

интервентна возила 

- паркиралиште. 

- БРГП (бруто развијена грађевинска 

површина објекта је минимум 6,5m2 по 

детету. 
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За предшколске установе у складу са 

Правилником о ближим условима за оснивање, 

почетак рада и обављање делатности 

предшколске установе (Службени гласник 

Републике Србије бр. 1/19 и 16/2022) величина 

дворишта мора бити најмање 8 m2 по детету. 

Комлекси предшколских установа се ограђују, 

а висина ограде је минимум 1,50m. 

Приликом планирања објеката 

предшколских установа, обезбедити услове: 

- индекс заузетости парцеле максимално 

30%; 

- спратност објекта максимално П+1; 

- зелене површине минимално 40% 

површине дворишта. 
 

Планирањем комплекса предшколске 

установе уважити чињеницу да ће одређени 

број деце овог узраста бити смештен у 

приватним  установама, који се могу отварати 

и у приватним кућама, али морају бити 

реализованим у складу са стандардима и 

нормативима за објекте ове намене и у складу 

са правилима из овог плана. 

Приликом изградње и доградње објеката 

за предшколску установу поштовати  прописе 

и нормативе из ове области. 

Доградња и  реконструкција постојећих 

објеката је могућа у складу са правилима 

грађења и нормативима за предшколске 

објекте, а у складу са важећим правилницима 

за ову област. 

На неизграђеном простору планирати 

терене за физичке активности, дечија 

игралишта, помоћне реквизите и сл.  

Зелене површине осим декоративне 

функције брижљиво одабраних садних врста, 

имају и заштитну функцију. 

Уколико грађевинска парцела има већу 

површину могуће је на остатку парцеле 

организовати јавне садржаје: спорт и 

рекреација, дечија игралишта, парковске 

површине и сл. а уколико је неопходно и 

пројектом парцелације формирати две кат. 

парцеле. 

Уколико се у уквиру комплекса налази 

или поставља дечије игралште, мора бити 

опремљено у складу са Правилником о 

безбедности дечијих игралишта, површине, 

најмање 3 m2 по детету. 

 

Текст одељка Основно образовање мења се и 

гласи: 

 

Основно образовање организовано је у 

основној школи „Петар Петровић Његош“. 

Довољна величина локације како би се на 

њој изградио одговарајући објекат и пратећи 

садржаји у слободном простору је 25m2 по 

ученику, а изузетно у зонама већих густина са 

индексом изграђености већим од 2,5 величина 

локације може бити минимално 18m2 по 

ученику. 

Локација за основну школу обухвата: 

- земљиште под објектом, 

- школско двориште са прилазним и 

зеленим површинама, 

- вежбалиште, 

- доставне површине, 

- паркиралиште. 
 

За школске установе у складу са 

Правилником о ближим условима за оснивање, 

почетак рада и обављање делатности основне 

школе (Службени гласник Републике Србије 

бр. 5/2019 и 16/2020) величина дворишта са 

вежбалиштем и приступним стазама износи 

најмање 5 m2 по ученику, а уколико се у 

непосредној близини школе налазе спортски 

терени или јавне зелене површине може 

износити 4 m2 по ученику. 

Комлекси школских објеката се ограђују, 

а препорука је да висина ограде буде минимум 

1,80m.  

БРГП (бруто развијена грађевинска 

површина објекта) је минимум 7,8 – 8,6 m2 по 

ученику. 

Услови за изградњу објеката основног 

образовања су: 

- узраст деце 6,5 -15 година - 100%; 

- минимално 30% површине грађевинске 

парцеле треба да заузме зеленило; 

- индекс заузетости парцеле макс. 30%; 

- спратност објекта макс. П+2. 

Зелене површине треба да су довољно 

удаљење од просторија за учење, због могућег 

осенчења. Зелене површине уредити као парк. 

Приликом избора биљака водити рачуна о 

алергеним врстама. 

Приликом изградње и доградње објеката 

из домена образовања поштовати прописе и 

нормативе из области образовања и Правилник 

о ближим условима за оснивање, почетак рада 

и обављање делатности основне школе 

(Службени гласник РС – Просветни гласник, 

бр. 5/2019 и 16/2020).  

Реконструкција, санација и адаптација 

постојећег објекта је могућа у складу са 

прописима и нормативима из области 

образовања, а у складу са важећим 

правилницима за ову област. 
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У тексту одељка  Електроенергетска 

инфраструктура иза другог става додаје се 

став и гласи: 

У случају изградње испод или у близини 

далековода 110kV, потребна је сагласност ЕМС 

АД, при чему важе следећи услови: 

  - сагласност би се дала на Елаборат који 

инвеститор планираних објеката треба да 

обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода 

и објеката чија је изградња планирана, уз 

задовољење свих важећих прописа за ову 

област и исти може израдити пројектна 

организација која је овлашћена за те послове. 
 

Друга алинеја одељка Правила грађења за 

трафо станице мења се и гласи: 

  - Све постојеће трафо станице се могу 

задржати са могућношћу проширења и 

реконструкције. Изградња нових ТС могућа је 

на јавним површинама , а тачна локација нових 

ТС ће се дефинисати израдом техничке 

документације, зависно од услова имаоца 

јавних овлашћења. 
 

На крају одељка Правила грађења за трафо 

станице додајe  се одељак који гласи: 
 

Услови за изградњу енергетских 

производних објеката – соларне електране, 

електране и др. и коришћење обновљивих 

извора енергије 
 

Услови за изградњу енергетских 

производних објеката 

У намени радне зоне као пратећа делатност или 

засебни енергетски комплекси могу се градити 

производни енергетски објекти (соларне 

електране и др.) који ће се користити у 

комерцијалне сврхе прикључењем на мрежу 

дистрибутивног система електричне енергије у 

складу са условима надлежног оператера 

дистрибутивног система електричне енергије. 

Приликом изградње енергетских производних 

објеката важе правила грађења  за радне зоне, 

уз обавезну израду урбанистичког пројекта.  

Соларни системи 

Соларни системи се могу користити и за 

сопствене потребе,  а могу се постављати  под 

следећим условима: 

објектима породичног становања и другим 

објектима који се граде уз породични стамбени 

објекат: на кровним површинама и фасадама 

објекта, пословним објектима, објектима јавне 

намене, а на објектима под заштитом уз услове 

Завода за заштиту споменика културе. 

Фотонапонски панели  се могу постављати на 

површинама јавне намене на стубовима јавне и 

декоративне расвете, за осветљење билборда, 

тотема, рекламних паноа, за саобраћајне знаке 

и сигнализацију, на елементима урбаног 

мобилијара, на објектима саобраћајне 

инфраструктуре, водним објектима и сл. 
 

Текст одељка 3.2.2 Локације за које се 

обавезно израђује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс,  мења се и гласи: 
 

За потребе спровођења плана, односно за 

потребе урбанистичко-архитектонске разраде, 

израђује се урбанистички пројекат за 

планирану изградњу објеката спорта и 

рекреације, објекте вишепородичног 

становања, верске објекте, термоенергетске 

објекте, објекте за складиштење и третман 

опасног отпада и изградњу станица за 

снабдевање моторних возила горивом.  

За урбанистичку целину III у зони 

вишепородичног становања, уколико се 

паркирање организује на јавној површини, иста 

мора бити обухваћена Урбанистичким 

пројектом. 

Урбанистички пројекат се израђује и за 

изградњу енергетских производних објеката. 

Правила уређења и грађења утврђена овим 

планом су основ и смерница за израду 

урбанистичких пројеката. 
 

Први став текста одељка  Положај објеката у 

односу на регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле мења се и гласи: 
 

Главни објекат се предњом фасадом поставља 

на грађевинску линију, а удаљеност 

грађевинске линије  објекта је 0-5 m од 

регулационе линије. За објекте у којима је 

планирана гаража у сутерену или подруму 

минимално растојање између грађевинске и 

регулационе линије објекта је до 8 m.  

На постојећим парцелама, које немају 

минималну ширину парцеле према 

параметрима плана, а могу остварити удаљења 

у односу на суседне парцеле, грађевинска 

линија може бити на min. 10 m. 
 

У тексту првог става  одељка  Услови за 

изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели  у алинеји шест мења 

се последња реченица  и  гласи: Максимална 

површина настрешница које се граде као 

слободностојећи објекат је 40m2 и урачунава се 

у заузетост парцеле. 
 

У тексту првог става  одељка  Грађевински 

елементи објекта  након речи „оставе“ додаје 

се реч  „вешернице“. 
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Текст одељка Највећа дозвољена спратност 

објекта мења се и гласи: 

Максимална спратност за изградњу нових 

објеката зона вишепородичног становања 

урбанистичких целина I и II је П+4+Пк. 

Максимална спратност за изградњу нових 

објеката зоне вишепородичног становања 

урбанистичке целине III је П+6+Пк. 

Дозвољава се изградња сутеренске и 

подрумске етаже где не постоје сметње 

геотехничке или хидротехничке природе. 

Под поткровном етажом се подразумева етажа 

која може имати два нивоа и формирати 

дуплекс станове. Горња етажа поткровља има 

везу само преко доње етаже поткровља, 

(степениште у оквиру станова), формирају је 

кровне равни, нема назидак и осветљава се 

преко кровних прозора, не могу се предвидети 

кровне баџе.  

Могућа је изградња повучене спратне етаже. 
 

У тексту одељка  Услови за прикључење на 

саобраћајну инфраструктуру – приступ 

парцели парцели и начин обезбеђивања 

простора за паркирање,  иза задњег става 

додаје се став који гласи:  

За зону вишепородичног становања у 

урбанистичкој целини III која се налазе уз јавне 

површине и зону вишепородичног становања у 

Улици Милана Станивуковића која се наслања 

на заједничке блоковске површине, могућа је 

изградња паркинга за становање и пословање, 

на јавним површинама и заједничким 

блоковским површинама. 
 

Иза првог става одељка Одржавање објеката, 

додаје се текст и гласи: 

Приликом израде техничке документације за 

вишепородичне стамбене и пословне објекте 

мора се обезбедити место за посуде за 

комунални отпад и то на местима да је 

обезбеђен несметан прилаз возила, месту за 

пражњење посуда са комуналним отпадом. 

Приступни пут којим се креће комунално 

возило треба да буде тврда асфалтна подлога, 

бетонска поплочана или тампонирана подлога, 

минималне ширине 3,5m и слободне висине 

4m. 

Дуж трасе којом се креће комунално возило 

крошње дрвећа морају бити орезане и да не 

прелазе на коловоз,  а ПТТ и електро водови 

подигнути од подлоге, најмање 4m. 

Посуде за привремено одлагање отпада (типски 

контејнери 1,1m3) морају да буду лако 

доступни корисницима, и да не ометају њихово 

кретање. 

Уколико нема могућности да се поставе 

контејнери на парцелу власника, посуде за 

привремено одлагање отпада, могу да се 

поставе и на јавним површинама у складу са 

условима ЈКП „Чистоћа и зеленило  и 

Елаборатом за постављање посуда за одлагање 

отпада. Тип и број посуда одређује ЈКП 

„Чистоћа и зеленило“. 

Типски контејнери се могу постављати и у 

контејнерске нише, уколико су оне изграђене. 

Контејнерска ниша се гради уз тротоар у 

висини коловоза, од тврде подлоге, асфалтне 

или бетонске, са нагибом 2% према коловозу 

или сливној решетки, ради несметаног отицања 

атмосферских вода и прања, са обезбеђеним 

водоводним прикључком за прање контејнера, 

ако је то могуће, оивичена са три стране 

ивичњацима. 

Контејнерска ниша је правоугаоног облика, 

димензија: 

- дужина 1,5m  , ширина 1,2 m   -  за 1 

контејнер, 

- дужина 3m , ширина 1,2 m  - за 2 

контејнера. 

У случају да стамбена зграда има више од 24 

стамбене јединице, наведене површине могу 

бити и веће (1,32 m2  по посуди). 
 

У одељку Врста и намена објеката који се 

могу градити у радним зонама, мења се текст 

и гласи: 

У радним зонама могу се градити објекти 

намењени за производне погоне индустрије, 

производњу ел. енергије, малу привреду, 

трговину, угоститељство, изложбено-продајни 

салони, тржни центри, објекти занатства, 

пословни садржаји, сервиси, складишта и 

магацински простори и пратећи садржаји, 

станице за снабдевање друмских возила 

погонским горивом објекти, комунални 

објекти, објекти за складиштење и третман 

опасног (само у затвореном објекту) и 

неопасног отпад, објекти за производњу 

асфалта чији је капацитет до 50 t и сл. 

У радним зонама поред наведених објеката 

могу се градити и објекти за спорт и рекреацију 

запослених у складу са важећим законима, 

подзаконским актима и стандардима који се 

односе на ову врсту објеката и обавезну израду 

урбанистичког пројекта. 

За изградњу објеката опасног отпада и станице 

за снабдевање друмских возила погонским 

горивом објекти обавезна је израда 

Урбанистичког пројекта. 
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У трећем ставу текста одељка Услови за 

формирање грађевинске парцеле израз 800m2 

 мења се изразом 600 m2. 

У одељку ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА десети 

став мења се и  гласи: 

Повучена спратна етажа (Пс) може се градити 

уместо поткровља. То је последња етажа, 

повучена од предње и задње фасадне равни 

објекта посматрано у односу на регулациону 

линију. Уколико је парцела ограничена са две и 

више страна регулационом линијом, етажа се 

повлачи од фасадних равни објекта 

оријентисаних према регулационој линији. 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА 
 

Овим изменама и допунама ПГР ''Багљаш'' у 

Зрењанину обухваћени су и измењени и 

допуњени следећи графички прилози: 

- План претежне намене простора - 

графички прилог 5, 

- Саобраћајно решење са регулационим 

линијама улица и површина јавне намене и 

нивелационим котама улица и 

површинама јавне намене и зонама 

ограничења - графички прилог 6, 

- Начин спровођења плана - графички 

прилог 10. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај план је основ за спровођење и издавање 

локацијских услова и грађевинске дозволе. 

План је израђен у четири примерка у 

аналогном и четири примерка у дигиталном 

облику. 

Графички део донетог плана у аналогном 

облику, својим потписом оверава овлашћено 

лице органа који је донео план. Два радна 

оригинала у аналогном облику, оверена чувају 

се у Градској управи – Одељење за урбанизам, 

један у ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин, а један примерак плана у 

Скупштини града Зрењанина. 

План се објављује у ''Службеном листу града 

Зрењанина'' 

Измене и допуне плана генералне регулације 

''Багљаш'' у Зрењанину ступа на снагу осмог (8) 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
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   На основу члана 146. став 1. 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, 83/18, 

31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 32. 

тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 

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

47/18 и 111/21 -др. закон), члана 36. тачка 6. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20 - 

пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 

на седници одржаној дана 13.03.2023. године 

донела је 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ И ДРУГЕ 

НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

  У Одлуци о постављању и уклањању 

мањих монтажних и других објеката на 

површинама јавне и друге намене на 

територији града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, бр. 9/10, 5/11, 23/11, 22/13 - 

др. одлука, 37/13, 11/14, 13/14, 25/14, 31/14, 

8/15, 14/15, 21/16, 5/17, 16/17, 33/17, 18/18, 

32/19, 4/21, 7/21 и 21/22), у члану 11. став 2. 

мења се и гласи: 

  “Одлуку о расписивању јавног огласа у 

поступку давања површине јавне намене ради 

постављања комерцијалних киосака доноси 

Градоначелник. Одлука мора да садржи опис и 

ближе податке о локалитету који се даје у 

закуп, начин јавног оглашавања, почетни 

једнократни износ, висину депозита и друге 

елементе битне за садржину јавног огласа.” 
 

Члан 2. 
 

  У члану 11а тач. 4, 10, 11, 14. и 15. 

мењју се и гласе: 

  “4. Податке о месту, локалитету, 

позицији и површини, 

  10. Назнаку да ће површину јавне 

намене добити у закуп, онај учесник који 

понуди највиши једнократни износ, 

  11. Назнаку да учесник у поступку 

прикупљања понуда коме је дата површина 

јавне намене ради постављања киоска, у 

случају одустанка губи право на повраћај 

депозита, 

  14. Назанаку да ће депозит који је 

уплатио учесник огласа, а коме је Одлуком 

Градоначелника додељено земљиште за 

постављање киоска, бити враћен тек након 

потписивања уговора о закупу површине јавне 
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намене за постављање киоска, 

  15. Назнаку да ће учесник који није 

стекао право на закуп површине јавне намене 

за постављање киоска, вратити уплаћени 

депозит у року од 30 дана од дана доношења 

Одлуке Градоначелника о додели земљишта за 

постављање киоска,” 
 

Члан 3. 
 

  Члан 12 мења се и гласи: 

  “Површина јавне намене може се дати у 

закуп путем непосредне погодбе у следећим 

случајевима: 

1. ако постојећи закупац пре истека рока закупа 

поднесе захтев за продужење закупа површине 

јавне намене на још 5 година, 

2. ако постојећи закупац површине јавне 

намене не поднесе захтев за продужење закупа 

пре истека рока закупа из објективних разлога 

(болести и сл.), а у року од 60 дана од дана 

истека закупа поднесе захтев за давање 

површине јавне намене у закуп, 

3. ако постојећи закупац површине јавне 

намене пренесе право својине на свом мањем 

монтажном објекту другом лицу до истека рока 

од 5 година и 

4. ако се комерцијални киоск, према Елаборату, 

дислоцира у оквиру исте локације. 

 

Члан 4. 

 

   Члан 13. мења се и гласи: 

  “Постојећи закупци уз захтев прилажу: 

- претходно решење о давању у закуп 

површине јавне намене, 

- уговор о закупу површине јавне намене, 

- доказ о уплати административне таксе и 

- потврду организационе јединице Градске 

управе надлежне за послове пореске 

администрације, да је закупац измирио обавезе 

по основу плаћања накнаде за коришћење јавне 

површине заузећем - киоском. 

  Лице које држи у поседу површину 

јавне намене, које је на основу купопродајног 

уговора или по другом правном основу, стекло 

право својине на комерцијалном киоску од 

лица којем је површина јавне намене дата на 

привремено коришћење, дужно је да у року од 

60 дана од дана окончања правног посла 

поднесе захтев за давање у закуп површине 

јавне намене. Уз захтев будући закупац 

подноси документацију из става 1 овог члана, 

као и купопродајни уговор закључен са 

претходним власником комерцијалног киоска 

или други доказ о стицању права својин на 

киоску, оверен код јавног бележника.” 

Члан 5. 

 

  У члану 14. став 1. мења се и гласи: 

  “Решење о давању површине јавне 

намене у закуп у смислу члана 11, 12. и 13. ове 

Одлуке доноси Градоначелник.” 

  У истом члану у ставу 2. у алинеји 

другој реч: “јавној” брише се, а иза речи: 

“површини” додају се речи: “јавне намене”. 

  У истом члану у ставу 2. алинеја 

четврта мења се и гласи: 

  “- напомену да ће се у случају стицања 

права својине на мањем монтажном објекту, 

површина јавне намене дати у закуп до истека 

периода закупа са претходним власником,” 

  У истом члану у ставу 2. у алинеји петој 

реч: “дела” брише се, а реч: “Зрењанин” 

замењује се речју: “Зрењанином”. 

  У истом члану став 3. мења се и гласи: 

  “Решење из става 1. овог члана се неће 

издати уколико закупац предходно не приложи 

потврду организационе јединице Градске 

управе надлежне за послове пореске 

администрације, да је измирио све обавезе по 

основу плаћања накнаде за коришћење јавне 

површине.” 

Члан 6. 

 

  У члану 22. иза речи: “Зрењанину” 

додају се речи: “који се израђују по налогу 

Градоначелника или се одређују само 

урбанистичком сагласношћу коју издаје “ЈП за 

урбанизам” Зрењанин ”. 

 

Члан 7. 
 

 У члану 26. став 8. речи: “Одељења за 

финансије, Одсек за локалну пореску 

администрацију” замењују се речима: 

“организационе јединице Градске управе 

надлежне за послове пореске администрације”. 
 

Члан 8. 
 

  У члану 31. став 7. речи: “Одељења за 

финансије, Одсек за локалну пореску 

администрацију” замењују се речима: 

“организационе јединице Градске управе 

надлежне за послове пореске администрације”. 

Члан 9. 
 

  У члану 58. иза речи и запете: 

“билборд,” додају се речи и запета: “билборд са 

лед панелом,”. 

Члан 10. 

 

  У члану 58а иза речи и запете: 

“билборд,” додају се речи и запета: “билборд са 
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лед панелом,”. 

Члан 11. 

 

  После члана 60. додаје се наслов и члан 

60а који гласе: 

 

“Билборд са лед панелом 
 

Члан 60а 

 

  Билборд са лед панелом је рекламна 

плоча димензија максимално 5,00m x 3,00m, 

могу бити једнострани и двострани. 

  Поставља се на стуб висине најмање 

2.50m.” 

Члан 12. 
 

  Члан 107. мења се и гласи: 

  “Власнику односно држаоцу мањег 

монтажног објекта - киоска, који не поседује 

уредну документацију за заузимање површине 

јавне намене, може се дати површина јавне 

намене у закуп непосредном погодбом као и 

закупцу са уредном документацијом, уз услов 

да је власник односно држалац мањег 

монтажног објекта - киоска правно лице или 

предузетник као и да достави потврду 

организационе јединице Градске управе 

надлежне за послове пореске администрације 

да је платио накнаду за заузеће површине јавне 

намене за период од највише пет последњих 

година.” 

Члан 13.  
                 

  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: 06-25-8/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу чл. 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.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 и 111/21-

др.закон),  чл. 4., чл. 35. ст. 2. и чл. 39. ст. 3. у 

вези ст. 2. Закона о прекршајима (“Службени 

гласник РС”, бр. 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 

91/19, 91/19- др.закон и 112/22-одлука УС) и 

чл.36. ст.1. тач.26. и чл. 128. ст.1. Статута града 

Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, 

бр. 17/20-пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

13.03.2023. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 

ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 

Члан 1. 

 

          У Одлуци о паркирању возила  

(“Службени лист града Зрењанина “ бр.5/17, 

8/17-испр, 18/19, 2/21, 4/21, 26/ 21, 34/21 и 

21/22 )  у члану 5. мења се став 2. и гласи:  

  „Јавна паркиралишта која су обележена 

на начин прописан ставом 1. овог члана, на 

видном месту имају истакнуто обавештење 

које садржи информације у зависности од врсте 

паркиралишта и то: радно време јавног 

паркиралишта (време наплате паркирања), 

категорије моторних возила које се могу 

паркирати, начин паркирања, зоне, цене, начин 

плаћања и контроле паркирања, обавезу 

корисника да се информише о издатом 

електронском налогу за плаћање електронске 

посебне паркинг карте (у даљем тексту: е-

ППК), ознаку сајта, електорнске адресе и 

телефона предузећа за информације и 

рекламације.“ 
 

Члан 2.  

 

  У члану 10.  став 1.  после речи: 

„манифестација“  брише се текст: „као и“, а 

после речи: „башти“ додаје се запета и текст: 

„односно за друге намене, у складу са 

околностима конкретног случаја“.   

 

Члан 3. 

 

  У члану 11. у ставу 3. у тачки 1. брише 

се алинеја 8.  

  У истом члану и  ставу у  тачки  2.   

брише се алинеја 7. 

  У истом члану и ставу у тачки 3. брише 

се алинеја 2.  

  Алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 

постају алинеје 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 13. став 1. и 2. се мењају и 

гласе:  
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 „За паркирање возила на 

паркирлиштима плаћа се цена услуге 

паркирања, сагласно важећем Ценовнику 

Предузећа, који је саставни део Програма рада 

Предузећа, а који усваја Скупштина Града 

Зрењанина.  

 Ценовник услуге паркирања возила за 

коришћење паркинг простора на територији 

града Зрењанина, односно измене Ценовника, 

ступају на снагу наредног дана након усвајања 

Програма рада Предузећа од стране Скупштине 

Града Зрењанина.“ 
 

Члан 5.  

 

           Члан 15. се мења и гласи:   

        „Корисник јавног паркиралишта је 

обавезан да:  

  - плати услугу паркирања возила путем 

СМС поруке или куповином претплатне карте 

за паркирање,  

  - користи паркинг места у складу са 

саобраћајном сигнализацијом. 

  Заустављањем возила на паркинг месту, 

корисник започиње коришћење услуге 

паркирања и прихвата услове прописане овом 

Одлуком за услугу коришћења јавног 

паркиралишта.  

  Предузеће, односно Предузетник нема 

обавезу чувања возила и не сноси одговорност 

за оштећење или крађу возила. 

  Контролу паркирања врше Контролори 

Предузећа, односно Предузетника, а који имају 

службену легитимацију и носе службена одела. 

 Контрола паркирања се врши 

електронским путем из возила (SCENCAR), на 

основу података о регистарским таблицама 

паркираних возила.  Контрола паркирања се 

може вршити   и   мобилним  уређајајима. 

  Уколико је возило регистровано ван 

територије Републике Србије, а за које није 

плаћена цена услуге пакрирања или му је 

истекло плаћено време пакрирања, може се 

однети специјалним возилом Паук, при чему 

власник односно корисник возила у том 

случају плаћа трошкове одношења возила 

специјалним возилом Паук, за чије уклањање-

одношење налог даје одељење Градске управе 

града Зрењанина надлежно за послове  

комуналне инспекције, односно  комуналне 

милиције.  

  Предузеће, односно Предузетник, може 

ради омогућавања несметаног коришћења 

јавних пркиралишта  да уклони, премести 

возило односно да постави уређај којим се 

спречава одвожење возила по налогу одељења 

Градске управе града Зрењанина надлежно за 

послове  комуналне инспекције, односно  

комуналне милиције. 
 

Члан 6.   

  

          Члан 17. се мења и   гласи: 

  “У колико корисник паркиралишта, 

јавног такси стајалишта или паркинг места 

резервисаног за возила инвалида, не плати 

услугу паркирања возила или прекорачи 

плаћењно време паркирања, Контролор 

Предузећа, односно Предузетника, спорно 

возило евидентира и фотографише, а 

кориснику паркиралишта издаје е-ППК, ради 

регулисања плаћања паркирања. 

  Е-ППК важи на свим општим 

паркиралиштима у дану када је издата, до 

истека радног времена паркиралишта.  

  Електронски налог за плаћање  е-ППК 

по регистарској ознаци возила, доступан је 

кориснику паркиралишта почев од наредног 

дана од дана издавања е ППК, преко званичног 

сајта и корисничког сервиса Предузећа 

односно Предузетника (телефоном или 

непосредно на шалтерима). 

  Електронски налог за плаћање е-ППК 

садржи: број налога, регистарску ознаку 

возила, датум, време и место издавања, цену, 

рок плаћања, правни основ издавања, зону, 

улицу у којој је издат, информацију да се 

плаћањем измирују дуговања за е-ППК према 

Предузећу, односно Предузетнику.  

  Почев од момента чињења доступним 

електронског налога за плаћање е-ППК  о 

издатој е-ППК на начин утврђен ставом 3. овог 

члана, сматра се да корисник има уредно 

издату е-ППК и обавезу плаћања у року  

назначеном на електронском налогу  за 

плаћање е-ППК. 

  Корисник који користи услугу 

паркирања, обавезан је да се информише о 

издатој е-ППК, на један од начина из става 3. 

овог члана.  

 Сматра се да је корисник паркиралишта 

извршио обавезу плаћања е-ППК, ако је 

извршио плаћање у року од 8 (осам) дана од 

дана истека важења е-ППК.  

 Ако корисник паркиралишта не изврши 

плаћање у року из става 7. овог члана, 

Предузеће, односно Предузетник ће покренути 

поступак наплате потраживања.  

 

Члан 7. 

 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном листу 

града Зрењанина”. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     

Број: 06-25-9/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

24 

 На основу члана 5. став 3. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник РС", 

бр. 15/16 и 88/19), члана 36. тачка 10. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 

- пречишћен текст) Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

13.03.2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 

 

  У Одлуци о промени оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа "Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин ("Службени лист града 

Зрењанина", број 16/22 - пречишћен текст) у 

члану 6. став 1. износ: "10.300.000,00" замењује 

се износом: "28.300.00,00". 

 

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: 06-25-10/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

25 

 На основу чл. 23. став 1. и  26. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 

13. став 1. Закона о јавним службама 

("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 

- др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - 

испр. др. закон и 83/14 - др. закон), и чл. 36. 

тачка 10) и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 

број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној дана 

13.03.2023. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 

ПРАВА, ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

  У Одлуци о преузимању права, обавеза 

и одговорности оснивача Културног центра 

Зрењанин (''Међуопштински службени лист 

Зрењанин'', број 7/91, ''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98 и 4/98 и ''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 14/09, 17/13, 21/16 и 

33/22)  у члану 2. назив:  ''Културни центар 

Зрењанин '' мења се и гласи:  

  ''Културни центар Зрењанина''. 

 

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: 06-25-11/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

26 

 На основу члана 12. став 1 и 26. став 3. 

и члана 47. став 1 Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама (“Службени 

гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 

32. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 

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

Закон, 47/18 и 111/21 - др. Закон) и чл. 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20 - 

пречишћен текст) Одлуке о спровођењу јавне 

набавке у отвореном поступку  Поступак 

избора приватног партнера за реализацију 

Пројекта јавно-приватног партнерства без 
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елемената концесије за реализацију пројекта 

финансирања, изградње и државања локалне 

путне инфраструктуре на територији града 

Зрењанина  број  404-3-59-6/2022-IV од  

05.10.2022. године и Одлуке о додели уговора 

број  404-3-59-49/2022-IV од 09.01.2023. године 

Скупштина града Зрењанина, на седници 

одржаној дана 13.03.2023. године, донела је 

следећу 

 

О Д Л У К У    

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА 

 

  Поступак избора приватног партнера 

за реализацију Пројекта јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за 

реализацију пројекта финансирања, 

изградње и одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији града 

Зрењанина 

I 

 

  Даје се сагласност на Коначни нацрт 

јавног уговора за Поступак избора приватног 

партнера за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије 

за реализацију пројекта финансирања, 

изградње и одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији града 

Зрењанина. 

II 

 

         Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Зрењанина.” 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-25-12/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

27 

 На основу члана 94. ст.1. Закона о 

планирању и изградњи (,Службени гласник РС, 

бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС  

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС- 

одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 и 52/2021), 

а у вези са чланом 47. ст. 3. Правилника о 

садржини, поступку и начину доношења 

програма уређивања грађевинског земљишта 

(,,Службени гласник РС , број 27/15“) и члана 

36. и 128. Став 1. Статута Града Зрењанина 

(,,Службени лист Града Зрењанина, број 17/20- 

пречишћен текст”), Скупштина Града 

Зрењанина на седници одражној дана 

13.03.2023. године донела је    

 

ПРОГРАМ 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

  Програмом уређивања грађевинског 

земљишта за 2023. годину (у даљем тексту: 

Програм), уређује се грађевинско земљиште на 

територији Града у складу са важећом 

планском документацијом. 

 

Члан 2. 
  
  Програм обухвата: радове на 

припремању земљишта, радове на комуналном 

опремању земљишта, као и трошкове 

реализације инвестиција.  

 

Члан 3. 
 

 За реализацију Програма планирају се 

средства у укупном износу од: 2.420.416.447,70 

динара, и то према изворима прихода:  

 

Средства из буџета Града Зрењанина и 

Републике Србије 

 1.Средства из буџета града Зрењанина                         

        261.765.000,00 динара  

 2.Средства са виших нивоа власти  

                             2.158.651.447.70 динара 
________________________________________________________ 

  УКУПНО:       2.420.416.447,70 динара  

 

  Средства из става 1. овог члана 

распоређују се на:  

 1. Радови на припремању земљишта                                                             

                                            180.284.837,50 динара  

 2. Радови на комуналном опремању земљишта               

                                         2.099.160.227,30 динара 

 3. Трошкови  реализације инвестиција                           

                                            140.971.382,90 динара  
_______________________________________________________ 

  УКУПНО:        2.420.416.447,70 динара    
     

          Градоначелник  Града Зрењанина (у 

даљем тексту: Градоначелник), на предлог 

Градске управе утврдиће приоритете у 

извршавању радова предвиђених у програму.  
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  Радови на уређивању грађевинског 

земљишта, који нису обухваћени Програмом, 

могу се изводити под условом да се обезбеде 

посебна средства за финансирање и да ти 

радови не утичу на извршење радова 

утврђених програмом.  

 

Члан 4. 
 

  Програмом су обухваћени радови на 

уређивању грађевинског земљишта на 

територији Града Зрењанина, и то радови на 

припремању земљишта, радови на комуналном 

опремању земљишта као и трошкови 

реализације инвестиција за следеће локалитете: 

1. Радна зона према Арадцу 

2. Радна зона Плинара  

3. Локалитету Барањска  

4. Радна зона северозапад Елемир  

5. Југоисток II-Б 

6. Југоисток II-Д 

7. Пречистач отпадних вода   

8. Локалитет за фабрику воде 

9. Проширење изворишта 

10. Пробијање Жарка Зрењанина - Мала 

Америка 

11. Канализациона мрежа Елемир  

12. Канализациона мрежа Клек 

13. Канализациона мрежа Лазарево 

14. ПГР  центар 
 

Члан 5. 
 

  Уређивање грађевинског земљищта се 

врши на основу постојећих планских 

докумената, постојећих пројеката, пројектно 

техничке документације која ће се израдити за 

потребе комуналног опремања локалитета, 

Стратешког плана, стварних потреба и 

развојних пројеката.  
 

Члан 6. 
 

    Информациону основу за израду 

Програма представља Генерални урбанистички 

план Града Зрењанина од 2006. до 2026. године 

– („Службени гласник града Општине 

Зрењанина  број 19/07 и 01/08 и ''Службени 

лист града Зрењанина" број 24/08 и 17/09 - 

Одлука о усклађивању плана са законом“, 

бр.12/11), као и стратешки плански документи, 

а из кога проистичу планови генералне 

регулације и планови детаљне регулације, који 

представљају планске основе Програма.  

 

Члан 7. 
 

   Полазну основу за израду Програма 

представљају потребе и захтеви физичких и 

правних лица заинтересованих да инвестирају 

у Граду Зрењанину, као и тежња Града 

Зрењанина да побољша живот грађана 

изградњом недостајуће комуналне 

инфраструктуре. 
 

Члан 8. 

 

   Критеријуми на основу којих је 

извршен избор појединачних локалитета и 

радова који су уврштени у Програм су: 

- завршетак објеката чија изградња је у 

току; 

- изградња нових објеката од општег 

значаја; 

- изградња недостајуће инфраструктуре у 

оквиру планираних радних зона и 

насељених места. 

 

Члан 9. 

 

  Садржину програма чине приказ 

појединачних локација са планираним 

радовима и врстама расхода и издатака, које су 

обухваћене радовима на припремању 

земљишта, радовима на комуналном опремању 

земљишта и трошковима реализације 

инвестиција. 

Члан 10. 
 

  Основни носилац организације 

извршења Програма је Градска управа. 

Носиоци појединих стручних послова су:  

- Градска управа Одсек за привреду; 

- Јавно комунално предузеће „Водовод и 

канализација“ Зрењанин; 

- Јавно предузеће за Урбанизам 

 и остали учесници у реализацији,  који су 

изабрани у складу са законом.  

  Градска управа града Зрењанина 

прикупља податке о извршењу Програма и 

обрађује их. 

Члан 11. 
 

  У случају промене обима или 

структуре средстава у буџету Града за 

финансирање Програма приступиће се изради 

измена и допуна Програма, а његова садржина 

ће бити утврђена према критеријумима за 

избор појединачних позиција Програма.  
 

 

Члан 12. 
 

  Процене, прорачуни, структуре, обим, 

вредности и услови на уређивању земљишта 

приказани су на позицијама у наставку: 
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   1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА                               180.284.837,50 

 

  1.1. Прибављање земљишта                                                    152.284.837,50  

  Решавање имовинско правних односа на локалитетима-експропрјација: 

 

   - Југоисток II Б                                   29.805.165,00 

  - Пробијање Жарка Зрењанина-Мала Америка                             122.709.978,75 

 

 

  1.2. Израда техничке документације_______________                      27.769.693,75 

 

  Обухвата израду техничке документације са техничком контролом. 

 

  - Радна зона према Арадцу .......................................................................8.260.625,00 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

  - Радна зона Плинара.................................................................................1.500.000,00 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

 

  - Локалитету Барањска .............................................................................2.128.125,00 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

  - Радна зона северозапад Елемир ............................................................4.355.943,75 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

  - Југоисток II-Б 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

.........................................................................................................................937.500,00 

 

  - Југоисток II-Д 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

..........................................................................................................................937.500,00 

 

  - Проширење изворишта...........................................................................5.000.000,00 

    (пројектовање нових бунара са пратећом инфраструктуром) 

 

  - Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка....................................2.775.000,00 

    (пројектовање недостајуће саобраћајне инфраструктуре) 

 

 

  2. РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА    2.099.160.227,30 

 

  2.1. Капитални објекти                                      1.310.293.125,00  

 

  - Пречистач отпадних вода ................................................................1.185.293.125,00 

    (изградња колектора, црпне станице, ретензије и саобраћајница) 
 

  - Локалитет за фабрику воде .................................................................25.000.000,00 

    (изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 
 

  - Проширење изворишта ......................................................................100.000.000,00 

    (изградња бунара са пратећом инфраструктуром) 

 

  2.2. Опремање земљишта   ___                             725.367.102,30 
 

  - Радна зона према Арадцу....................................................................165.212.500,00 
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    (изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 
 

  - Радна зона Плинара ..............................................................................29.058.125,00 

    (изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 
 

  - Локалитету Барањска............................................................................42.562.500,00 

    (изградња саобраћајне инфраструктуре) 
 

  - Радна зона северозапад Елемир ..........................................................87.118.875,00 

    (изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 
 

  - Југоисток II-Б.........................................................................................93.866.423,03 

    (изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 
 

  - Југоисток II-Д.......................................................................................169.375.227,50 

    (изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 
 

  - Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка................................102.923.451,78 

    (изградња саобраћајне инфраструктуре) 
 

  - ПГР  центар............................................................................................35.250.000,00 

    (изградња саобраћајне инфраструктуре) 
 

  2.3. Радови на територији месних заједница  _________      63.500.000,00 
   
  - Канализациона мрежа Елемир.............................................................21.625.000,00 

    (изградња канализационе мреже отпадних вода) 
 

  - Канализациона мрежа Клек..................................................................10.625.000,00 

    (изградња канализационе мреже отпадних вода) 
 

  - Канализациона мрежа Лазарево...........................................................31.250.000,00 

(изградња канализационе мреже отпадних вода) 
 

3. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ИНВЕСТИЦИЈА   ________    140.971.382,95  
 

  Трошкови који улазе у реализацију инвестиција су: 

  - Вршење стручног надзора;  

  - Технички преглед;  

  - Прибављање употребне дозволе; 

  - Адмиистративне таксе;  

  - Порез на пренос апсолутних права;  

  - Услуге вештачења;  

  - Услуге јавних бележника; 

  - Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима;  

  - Трошкови утрошка воде на градилишту;  

  - Сагласности, накнаде и пројектни услови и друго. 
 

  - Радна зона према Арадцу......................................................................11.564.875,00 

  - Радна зона Плинара.................................................................................2.034.068,75  

  - Локалитету Барањска..............................................................................2.979.375,00 

  - Радна зона северозапад Елемир.............................................................6.098.321,25  

  - Југоисток II-Б...........................................................................................4.693.321,15 

  - Југоисток II-Д...........................................................................................8.468.761,38 

  - Пречистач отпадних вода......................................................................82.970.518.75   

  - Локалитет за фабрику воде.....................................................................1.750.000,00 
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  - Проширење изворишта...........................................................................7.000.000,00 

  - Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка.....................................7.204.641,62 

  - Канализациона мрежа Елемир................................................................1.513.750,00  

  - Канализациона мрежа Клек.......................................................................743.750,00 

  - Канализациона мрежа Лазарево.............................................................2.187.500,00 

  - ПГР  центар..............................................................................................1.762.500,00 
 

Члан 13. 
 

  Обавезе по овом Програму могу се 

преузимати само до износа средстава 

планираних за намене предвиђене Програмом. 

  У случају да за реализацију појединих 

позиција из Програма не буду искоришћена 

планирана средства, могућа је пренамена дела 

тих средстава на друге позиције из Програма, у 

оквиру исте економске класификације, а за које 

су планирана средства недовољна и то у 

износу до 5% планираних средстава за ту 

позицију. 

  Уколико се планирана буџетска 

средства остварују у мањем обиму, сразмерно 

ће се смањити и планирани обим Програма. 

  Градоначелник, или лице које он 

овласти, даје иницијативу за реализацију 

позиција Програма уређивања грађевинског 

земљишта за 2023. годину. 

    Иницијативу из претходног става 

Градоначелник даје на основу захтева Градске 

управе Одсек за привреду. Након што је од 

стране Градоначелника, или лица које он 

овласти, дата иницијатива, приступа се 

реализацији Програма у складу са Законом о 

јавним набавкама. 
  

Члан 14. 
 

          Грађевинско земљиште које није уређено 

у смислу Закона о планирању и изградњи и 

није предвиђено за уређивање по овом 

Програму, а обухваћено је планским 

документом на основу кога се могу издати 

локацијски услови односно грађевинска 

дозвола, може се припремити односно 

опремити и средствима физичких и правних 

лица.  

  Лица из става 1. овог члана подносе 

захтев Градској управи - Одељењу за привреду 

са предлогом о финансирању припремања 

односно опремања грађевинског земљишта по 

коме је надлежни орган дужан да поступи у 

року од 15 дана  од дана пријема предлога.  

 

 

Члан 15. 
  

  Градска управа подноси Скупштини 

Града Зрењанина на усвајање годишњи 

извештај о реализацији програма.  

  Градска управа дужна је да, на захтев 

Градоначелника, достави периодични извештај 

о реализацији програма. 
 

Члан 16. 
  

   Овај Програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном листу Града 

Зрењанина и примењује се од дана 

објављивања. 
 

          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

 ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                        

Број: 06-25-13/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

28 

 На основу чл. 99 ст. 5. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 

98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 14 став 1. 

Одлуке о грађевинском земљишту у јавној 

својини града Зрењанина („Сл. лист града 

Зрењанина” бр. 2/21), члана 36. став 1. тачка 

28. и члана 128. став.1 Статута града 

Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина” бр. 

17/2020-пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана 

13.03.2023. доноси  
 

ПРОГРАМ  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 

  Програмом отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини града Зрењанина за 

2023. годину (у даљем тексту: Програм), 

обухваћене су парцеле које су предвиђене за 

отуђење у току 2023. године. 

  Програм се заснива на решењима и 

условима садржаним у законској регулативи и 

одлукама града Зрењанина којима се регулишу 

односи у области земљишне политике и 

грађења. 

Члан 2. 
 

  За отуђење грађевинског земљишта у 

2023. години, предвиђене су парцеле у следећој 

табели : 

 

Р.бр. 
Парцела 

кат.бр. 
КО број ЛН Улица-локација 

Површина   

за отуђење 

(ha a m²) 
Плански основ 

Планирана 

намена 
Опремљеност комуналном 

инфраструктуром 

1. 14568/20 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 40 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

2. 14568/21 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 45 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

3. 14568/22 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 51 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

4. 14568/23 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 51 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

5. 14568/24 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 63 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

6. 14568/25 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 59 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 
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7. 14568/26 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 70 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

8-1. 14568/27 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 74 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

8-2. 14571/4 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 5 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

9-1. 14568/28 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 69 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

9-2. 14571/5 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 15 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

10-1. 14568/29 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 57 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

10-2. 14571/6 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 27 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

11-1. 14568/30 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 50 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 
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пречишћен 

текст и 11/22) 

11-2. 14571/7 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 39 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

12-1. 14568/31 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 54 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

12-2. 14571/8 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 44 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

13-1. 14568/32 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 55 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

13-2. 14571/9 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 42 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

14-1 14568/33 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 57 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

14-2. 14571/10 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 39 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 
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15-1. 14568/34 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 74 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

15-2. 14571/11 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 37 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

тексти 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

16-1. 14568/35 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 80 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

16-2. 14571/12 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 34 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

17-1. 14568/36 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 6 93 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

тексти 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

17-2. 14571/13 
Зрењан

ин I 
22577 Игманска 30 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета 

18-1. 12764/4 
Зрењан

ин I 
22545 Кајмакчаланска 2 27 

ПГР “Доља” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

приступни пут, 

водоводна мрежа, 

мрежа фекалне 

канализације,  

18-2. 12764/5 
Зрењан

ин I 
22545 Оповачка 3 02 

ПГР “Доља” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

приступни пут, 

водоводна мрежа, 

мрежа фекалне 

канализације,  
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19. 202 
Јанков 

Мост 
204 Земљорадничка 7 81 

ПП Града 

Зрењанина  

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.11/11 и 

32/15) 

Зона становања 

приступни пут, 

тротоар, јавна расвета, 

водоводна мрежа 

20.  12670/19 
Зрењан

ин I 
22545 Багремова 4 45 

ПГР “Доља” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета, водоводна 

мрежа, мрежа фекалне 

канализације,  

21. 14834/2 
Зрењан

ин I 
22540 Мужља 

део  

од 1243 

ПГР Мужља ( 

Сл. лист града 

Зрењанина, бр.   

5/16) 

Породично  

становања 

приступни пут,  

тротоар , јавна расвета 

22. 75/1 
Бело 

Блато 
1525 Бело Блато 1449 

Просторни 

План Града 

Зрењанина (Сл. 

лист града 

Зрењанина, бр.   

11/11 и 32/15) 

Зона становања јавна расвета и тротоар 

23. 7714 
Зрењан

ин 1 
21860 Тителска 351 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22 

Породично 

становање 

приступни пут, 

тротоар, јавна расвета, 

водоводна и  

канализациона мрежа 

24. 370 
Лукино 

Село  
436 Лукино Село 840 

Просторни 

План Града 

Зрењанина (Сл. 

лист града 

Зрењанина, бр.   

11/11 и 32/15) 

Зона становања 
приступни пут, јавна 

расвета,  

25. 19319 
Зрењан

ин 1 
21860 

Мајора 

Гавриловића 
763 

ПГР 

“Берберско-

Болница” 

 ("Сл лист града 

Зрењанина"  

бр.23/20-

пречишћен 

текст и 11/22 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета,  водоводна 

мрежа, канализациона 

мрежа 

26. 412 Чента 206 Чента 793 

Урбанистички 

план МЗ Чента 

(Међуопштинск

и службени 

лист Зрењанин 

бр. 8/87 и 

Сл.лист 

општине 

Зрењанин бр. 

3/94 и 11/03) 

Зона 

индивидуалног 

становања 

приступни пут, јавна 

расвета,  

27. 607/1 
Бело 

Блато 
1155 Бело Блато 1479 

Просторни 

План Града 

Зрењанина (Сл. 

лист града 

Зрењанина, бр.   

11/11 и 32/15) 

Зона становања јавна расвета 
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28. 6492/4 
Зрењан

ин 1 
22112 Бегејски ред 274 

ПГР “Мала 

Америка” (Сл. 

лист града 

Зрењанина, бр.  

15/15, 29/18 и 

16/21) 

Породично 

становање 

приступни пут, јавна 

расвета,  

29. 2531/26 

Словач

ки 

Арадац 

1754 Словачки Арадац 450 

ПГР 

“Арадац”(Сл. 

лист града 

Зрењанина, бр. 

16/21) 

Породично 

становање 

приступни 

пут,водоводна мрежа 

 
Поступак отуђења горе наведених парцела 

спровешће се у току 2023. године у складу са 

законом, подзаконским актима и одлуком града 

Зрењанина. 
 

Члан 3. 
 

  Парцеле под истим редним бројевима, а 

различитим подбројем морају бити предмет 

једног поступка отуђења. 

  Текстом јавног огласа ближе ће се 

дефинисати начин отуђења као и остали 

параметри за отуђење и изградњу објеката на 

наведеним парцелама, у складу са важећим 

планским документом. 
 

Члан 4. 
 

  Грађевинско земљиште у јавној својини 

се може отуђити непосредном погодбом у 

случајевима и у поступку који је уређен 

законом, подзаконским актима, односно 

одлуком града Зрењанина којом се регулише 

материја грађевинског земљишта а у складу са 

важећим Законом о планирању и изградњи. 

  Отуђење других парцела, грађевинског 

земљишта у јавној својини града Зрењанина 

које нису обухваћене овим Програмом, могуће 

је спровести уколико су испуњени сви услови 

предвиђени законом и важећом планском 

документацијом, уколико је њихово отуђење од 

интереса за град Зрењанин и уколико не утиче 

на реализацију овог Програма. 

  Овај програм објављује се у 

“Службеном листу града Зрењанина” и ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-25-17/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

 

29 

 На основу члана 125. став 3. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и 

члана 29. Одлуке о Локалном омбудсману 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 23/19), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

13.03.2023. године, разматрала је Извештај о 

раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 

2022. годину који је поднео Локални 

омбудсман града Зрењанина и констатовала: 

  - Извештај обухвата годину рада овог 

органа у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2022. године. 

  На основу тог Извештаја и изведених 

констатација Скупштина града је донела 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Размотрен је Извештај о раду Локалног 

омбудсмана града Зрењанина за 2022. 

годину. 

2. Овај Закључак и Извештај објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

- Градоначелнику, 

- Начелнику Градске управе, 

- Локалном омбудсману града 

Зрењанина. 
 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-25-22/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                  

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

- 

ИЗВЕШТАЈ 

О  РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА ЗА  2022. ГОДИНУ 
 

УВОД 
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  Прва Одлука о омбудсману  Града 

Зрењанина усвојена је на седници Скупштине 

општине 26. августа 2003. године. Одлуком 

одборника Скупштине општине Зрењанин, на 

седници одржаној 2. априла 2004. 

године, изабран је први Локални омбудсман, 

 за територију општине Зрењанин. Оснивањем 

ове институције град је добио независну 

институцију која непосредно брани права 

грађана и тиме могућност да утиче на 

унапређење и побољшање услуга свих 

субјеката које контролише. 

  Одлуком о Локалном омбудсману 

Града Зрењанина („Сл.лист града Зрењанина“ 

број 23/19) прописано је да Локални омбудсман 

једном годишње, најкасније до краја марта за 

претходну годину, подноси Скупштини Града 

извештај о остваривању, поштовању и 

унапређењу људских права.  

  Полазећи од потребе да се обезбеди 

независност и самосталност у раду институције 

омбудсмана, локални омбудсман не може бити 

позван на одговорност или кажњен за изнето 

мишљење или радње предузете у обављању 

својих надлежности утврђених Одлуком а 

дужан је да поступак води непристрасно.   

  Извештај садржи информације о 

правном оквиру и делокругу рада Локалног 

омбудсмана Града Зрењанина, надлежностима 

за поступање, току поступка, начину обраћања 

институцији Локалног омбудсмана, преглед 

притужби и општу оцену о раду органа управе, 

односно служби са становишта примене 

прописа, стања заштите људских права и 

слобода, положаја рањивих група, као и уочене 

пропусте и мере које предлаже за њихово 

отклањање.  

     Извештај је обухватио период од 

01.01.2022. - 31.12.2022.године. 
 

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

Богослав Симић,с.р. 
 

I  Д Е О 
 

ПРАВНИ ОКВИР И ДЕЛОКРУГ РАДА 

ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

    На нивоу Републике Србије постоји 

посебан Закон о Заштитнику грађана и он се 

односи искључиво на институцију Заштитника 

грађана Републике Србије.  

  На нивоу Аутономне покрајине 

Војводине постоји Одлука о покрајинском 

омбудсману а што се тиче локалних 

омбудсмана Закон о локалној самоуправи је 

предвидео да се у јединици локалне 

самоуправе може установити локални 

омбудсман који је овлашћен да контролише 

поштовање права грађана, утврђује повреде 

учињене актима, радњама или нечињенем 

органа управе и јавних служби, а ако се ради о 

повреди прописа и општих аката јединице 

локалне самоуправе. 

  Правни оквир и делокруг рада 

Локалног омбудсмана града Зрењанина 

прописани су Одлуком о Локалном 

омбудсману града Зрењанина („Сл. лист града 

Зрењанина“, број 23/19). Одлуком су детаљно 

прописане надлежности  и поступак пред 

Локалним омбудсманом.  

  Ради ефикаснијег рада и поступања 

локалних омбудсмана приступило се оснивању 

Удржења локалних омбудсмана  (УЛОС) које 

је започело активности још током 2012. године 

али формална регистрација удружења 

извршена је 06.08.2016. године.  

  Одлуком о Локалном омбудсману 

Града Зрењанина предвиђено је да Локални 

омбудсман контролише поштовање права 

грађана,утврђује повреде учињене актима, 

радњама или нечињењем Градске управе града 

Зрењанина, Градског већа града Зрењанина 

када поступа као другостепени орган у 

управном поступку, јавних служби (јавних 

предузећа и установа) чији је оснивач Град и 

других организационих облика чији је оснивач 

Град, ако се ради о повреди прописа и општих 

аката Града. 

  Локални омбудсман не може узети у 

разматрање захтев за покретање поступка који 

се односи на рад Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа (осим ако 

поступа као другостепени орган у управном 

поступку). 

II  Д Е О 
 

НАДЛЕЖНОСТ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

  Локални омбудсман Града Зрењанина је 

овлашћен да обавља следеће послове: 

- прати примену међународних стандарда о 

људским правима на територији Града; 

- прикупља информације из различитих 

извора о примени закона и других прописа 

из области људских права од стране 

органа, односно службе; 

- припрема годишњи извештај  о 

остваривању, поштовању и унапређењу 

људских права у коме износи општу оцену 

о раду органа, односно служби са 
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становишта стања заштите људских права 

и слобода, положаја рањивих група, као и 

уочене пропусте и мере које предлаже за 

њихово отклањање. 

- прима и испитује притужбе, које се односе 

на повреду  права грађана од стране органа 

односно службе; 

- поступа по сопственој иницијативи када 

постоји сумња о постојању кршења права 

грађана од стране органа односно службе; 

- врши периодичне прегледе и контролу 

рада стране органа односно службе; 

- посредује у мирном решавању спорова 

везаних за кршење људских права грађана 

на територији Града;  

- организује и учествује у организацији  и 

припрема саветовања о остваривању и 

поштовању људских права и забрани 

дискриминације; 

- иницира и подстиче образовање о 

људским правима у свим областима 

живота;  

- остварује непосредну сарадњу са 

Заштитником грађана Републике Србије, 

Покрајинским омбудсманом, као и другим 

републичким и покрајинским органима и 

поспешује сарадњу између подручних 

органа државне управе и носилаца јавних 

овлашћења из делокруга Републике Србије 

и грађана, на територији града. 

- сарађује и размењује искуства са другим 

институцијама омбудсмана и другим 

органима и организацијама који се баве 

заштитом и унапређењем људских права у 

земљи и иностранству;  

- обавља друге послове у складу са законом 

и прописима града. 
 

III    Д Е О 
 

ТОК ПОСТУПКА ПРЕД ЛОКАЛНИМ 

ОМБУДСМАНОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

  Право на обраћање Локалном 

омбудсману Града Зрењанина има свако ко 

сматра да му је актом, радњом или нечињењем 

органа односно службе повређено неко  право 

или по сопственој иницијативи. 

  Дужност стручне службе локалног 

омбудсмана је да пружи помоћ подносиоцима у 

састављању и подношењу притужби. 

  Притужба се подноси у року од године 

дана од дана достављња коначног управног 

акта, односно предузимања последње радње на 

коју се притужба односи.  

  Притужба се може поднети и пре 

наступања коначности акта ако би чекање на 

коначни управни акт подносиоцу притужбе 

нанело ненадокнадиву штету. 

  Локални омбудсман је дужан да 

поступи по захтеву одмах а најкасније у року 

од 30 дана од дана подношења притужбе. 

          Органи и организације над чијим радом 

Локални омбудсман врши контролу дужни су 

да му омогуће приступ својим просторијама и 

ставе на располагање све податке којима 

располажу. 

  Након упознавања са садржином 

захтева уколико су испуњени услови за 

поступање покреће се одговарајући поступак.  

  Поступак може да се оконча: 

- Доношењем мишљења, препоруке или 

предлога за откалањањем неправилности у 

раду (уколико се у току поступка утврди 

неправилно поступање органа или 

службе). 

- Одлуком о обустави поступка уколико 

орган или служба  на чије се поступање 

притужба односила отклони начињену 

повреду још у току самог поступка, ако 

подносилац притужбе не сарађује у 

поступку, ако је задовољан одговором 

органа или службе на коју се притужба 

односила, повуче притужбу или ако 

утврди да је након подношења притужбе 

покренут други одговарајући поступак за 

заштиту права.  

- Одбијањем захтева (уколико се утврди да 

нема неправилног поступања органа). 

- Одбацивањем притужбе:  

1. ако притужба не садржи  податке на 

основу којих се подносилац може са 

сигурношћу одредити (анонимни 

захтев); 

2. ако је притужба  поднета након истека 

прописаног рока; 

3. ако притужба не садржи све прописане 

податке потребне за поступање, а 

подносилац  не допуни у  накнадно 

датом року;  

4. ако се притужба  односи на рад 

републичких и покрајинских органа; 

5. ако се притужба односи на рад 

Скупштине града, Градоначелника и 

Градског већа; 

6. ако је већ поднета притужба у истом 

случају, а не садржи нове чињенице и 

наводе, односно да је већ поступао по 

притужби; 

7. ако нису исцрпљена сва редовна правна 

средства против аката на која се 

притужба односи, осим ако би 

подносиоцу притужбе чекање нанело 

ненадокнадиву штету. 
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  Притужба се подноси у писаном 

облику, укључујући све облике електронске 

комуникације или усмено на записник код 

локалног омбудсмана и не подлеже плаћању 

таксе. 

  Сви поступци које Локални омбудсман 

Града Зрењанина води су бесплатни за 

подносиоца притужбе.  

Поступак пред локалним омбудсманом није 

јаван а Локални омбудсман је дужан да и након 

престанка мандата чува тајност података до 

којих је дошао у свом раду. 
 

IV  Д Е О 
 

ВРСТЕ  ПРЕДСТАВКИ 
 

             Локалном омбудсману града Зрењанина 

грађани су се у 2022. години , у извештајном 

периоду од 1. јануара до 31. децембра, 

обраћали путем писмених притужби упућених 

поштом, путем електронске поште, лично 

доласком у канцеларију или путем телефона. 

Локалном омбудсману  у 2022. години 

обратило се укупно  1040  лица, поступало се 

по 117 притужби од којих је 115 обрађена и 

архивирана а 2 су у даљем раду.  

           Субјекти у вези чијег рада су се грађани 

обраћали Локалном омбудсману у току 2022. 

године обухватају  локалне институције, али и 

институције покрајинског и републичког 

значаја, с обзиром на чињеницу да је велики 

број надлежности у домену тих органа. 

          Од укупног броја притужби Локалном 

омбудсману се обратило 60 лица женског, 52 

лица мушког пола а 5 су била обраћања групе 

грађана. Притужбе су углавном подносила 

лица са пребивалиштем у Зрењанину, њих  96 

док је 21 притужба поднета од стране лица са 

пребивалиштем у Елемиру, Лукином Селу, 

Меленцима, Банатском Деспотовцу, Клеку,  

Честерегу, Орловату и Арадцу. 

         О свакој активности Локалног 

омбудсмана подносиоци притужби су 

обавештавани у свим фазама: прикупљање 

информација од субјекта притужбе, покретања 

поступка, датих препорука, рокова, итд. 

Службе градске управе или јавних предузећа, 

на које се притужба односила, такође су били 

информисани о сваком поднеску у свим фазама 

поступка, од прикупљања доказа до акта о 

окончању поступка по притужби, која је некад 

била неоснована, а ако је утврђено да су 

постојали недостаци у раду органа против кога 

је поднета, упућена је препорука, донет је 

предлог, или мишљење о томе како би уочени 

недостатак био отклоњен. 

 У оквиру надлежности Локалног 

омбудсмана  грађани су се у највећем броју 

случајева притуживали  на комуналне 

проблеме. То се пре свега односи на висину 

рачуна и дуговања за поједине комуналне 

услуге. Присутан је проблем неразумевања 

обавезе плаћања за гасни прикључак и након 

искључења са система  грејања у објектима 

индивидуалног становања, фиксног дела након 

искључења са система даљинског грејања у 

објектима колективног становања као и 

неразумевање  поступка искључења са система 

даљинског грејања.  

 На основу петиције грађана насеља 

Ружа Шулман, у којој се притужују на 

дискриминаторски положај у односу на све оне 

кориснике који су се искључили са мреже пре 

усвајања Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом, Локални омбудсман је 

поднео  Препоруку  Градоначелнику и 

Градском већу да предложе Скупштини града 

Зрењанина измену поменуте Одлуке. С 

обзиром на чињеницу да је Одлука и даље на 

снази, подносиоци петиције су се обратили и 

Заштитнику грађана Републике Србије који је 

Закључком одбацио притужбу јер предмет 

притужбе није у надлежности Заштитника 

грађана Републике Србије на основу члана 32. 

став 1. тачка 2. Закона о Заштитнику грађана. 

 Притужбе становништва су се односиле 

и на проблем са водоснабдевањем у зградама 

високе спратности као и стални проблем у вези 

квалитета пијаће воде, проблемима на 

канализационој мрежи, као и на неодазивање 

на интервенцију приликом пријава пуцања 

водоводних цеви у року за који су подносиоци 

притужбе сматрали адекватним.  Локални 

омбудсман је у оквиру својих надлежности на 

овакве притужбе реаговао у најкраћем могућем 

року. 

 Током 2022. године и даље је  приметно 

обраћање грађана директно институцији 

Локалног омбудсмана а у вези проблема који 

се примарно решавају на подручју месних 

заједница и за које су оне надлежне да се у име 

грађана обраћају предузећима и установама  

Града Зрењанина ради остваривања 

заједничких интереса. Грађани Босанске улице 

су се, на пример,  обратили  Канцеларији 

Локалног омбудсмана у вези проблема са 

дивљом депонијом у њиховој улици коју 

власник плаца, на којој је депонија настала,  не 

жели да уклони. Грађани су захтевали да 

Локални омбудсман “натера” власника 

земљишта да дивљу депонију уклони као и да 
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постави ограду да би  се спречио њен поновни 

настанак.  

 С обзиром на чињеницу да је Одлуком 

о Локалном омбудсману града Зрењанина, 

предвиђено да Локални омбудсман 

контролише поштовање права грађана, 

утврђује повреде учињене актима, радњама или 

нечињењем Градске управе града Зрењанина, 

Градског већа града Зрењанина када поступа 

као другостепени орган у управном поступку, 

јавних служби (јавних предузећа и установа) 

чији је оснивач Град и других организационих 

облика чији је оснивач Град, ако се ради о 

повреди прописа и општих аката Града,  

грађани Босанске улице су упућени да се за 

решење изнетог проблема обрате њиховој 

Месној заједници која је и надлежна да се у 

име грађана обраћа одговарајућим 

институцијама. Истовремено, грађани се могу 

писмено обратити и Комуналној инспекцији те 

ако у законом предвиђеном року инспекција не 

одговори на њихову притужбу или ако нису 

задовљни поступањем инспекције притужба се 

може поднети Локалном омбудсману на 

поступање или непоступање Комуналне 

инспекције. На основу притужби становника 

викенд насеља Марјанов брод а у вези захтева 

да се реши проблем незавршеног пута до 

њихових викендица Локални омбудсман је 

контактирао Месну заједницу којој ово викенд 

насеље припада те је обавештен да ће проблем 

бити решен у року петнаест дана. До краја 

извештајног периода, по овом питању, грађани 

се више нису обраћали Локалном омбудсману.  

           Локални омбудсман је реаговао и у 

случајевима када су се грађани обраћали са 

питањима и проблемима у вези стицања 

статуса енергетски угроженог купца; 

примедбама у вези инспекцијског надзора за 

уклањање мањих монтажних објеката, киоска; 

рада Комисије за вођење поступка и доношење 

решења по захтеву за враћање одузетог 

земљишта те примедбе на Одлуке Комисије за 

утврђивање назива улица и тргова. Грађани су 

се притуживали и на: висину и начин обрачуна 

пореза на имовину (проблем на који се 

притужују датира од 2020. године а  појавио се 

у случајевима када су на адресу појединих 

грађана стигла решења са већим износом 

пореза на имовину у односу на претходни 

период услед непријављивања смрти лица, 

пореског обвезника, а за које је  локална 

пореска администрација сазнала увидом у 

матичне књиге умрлих и  утврдила чињенично 

стање. Грађани су упућени да овај проблем 

реше подношењем захтева и испуњавањем 

своје законске обавезе); проблеме везане за 

уличну расвету (непостојање адекватне уличне 

расвете); однос запослених здравствених 

радника према пацијентима као и проблем са 

заказивањем прегледа. У области имовинско 

правних односа највећи број обраћања је био 

усмерен према поступку спровођења уписа у 

катастар непокретности, издавања брисовних 

дозвола и поступку озакоњења нелегалних 

објеката.  

            Један број  грађана је у свом обраћању  

захтевао да  Локални омбудсман Града 

Зрењанина предузме одређене правне радње 

према државним или  органима локалне 

самоуправе уместо њих и у њихову корист што 

није прописана надлежност институције 

омбудсмана те су усмерени да се у писменој 

форми обрате поступајућем органу, сачекају 

одговор, па тек ако одговор изостане или нису 

њиме задовољни поднесу притужбу, у 

зависности од надлежности, Локалном 

омбудсману, Покрајинском омбудсману или 

Републичком заштитнику грађана.  

          Поступали смо тако да грађанима 

изађемо у сусрет  одговарајућим правним 

саветом, или упућивањем на институције 

надлежне за решавање њихових проблема. 

         Грађани су се притуживали и на 

држање домаћих животиња (ту су примедбе 

биле усмерене пре свега према комшијама, али 

и органима надлежним за контролу и 

спровођење Одлуке о условима и начину 

држања домаћих животиња), проблем 

повезивања стажа у ПИО фонду, евидентан је и 

пораст притужби на поступање 

Електродистрибуције Зрењанин у вези са 

дуговањима и искључењима са електро мреже. 

Такође, примедбе грађана су се у великом броју 

односиле  на решења и  висину накнаде за рад 

извршитеља. Затим, на поступање приватних 

послодаваца у вези уплате стажа запосленима, 

здравственог осигурања и неадекватних услова 

за рад, права на породиљско одсуство, те рад 

банака и мобилних оператера. Одређени број 

грађана обраћао се и за савете у вези поступка 

за остваривања права на накнаду у случаевима 

уједа паса луталица, права на наслеђивање, 

права на остваривање социјалне помоћи, 

начином поступања у случају породичног 

насиља и узнемиравања, одлука суда као и  

права из делокруга рада других установа чија 

делатност није у надлежности локалног 

омбудсмана. 

            Увидом у структуру поднетих притужби 

и обраћања грађана појединачно, дошло се до 

закључка да се проблеми са којима се наши 

суграђани суочавају највише односе на 

здравствене установе било да се ради о 
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заказивању термина за прегледе или о 

немогућности да добију упуте за жељене 

здравствене установе ван територија Града као 

и проблеми произашли из поступка 

легализације било да се односе на рокове 

решавања по поднетим захтевима или 

незадовољства донетим решењима.  

            Неки од   примера обраћања грађана у 

којима се притужбе  односе на проблеме већег 

броја суграђана:  

 - Притужбе којима су се наши 

суграђани обраћали Локалном омбудсману 

односиле су се и на случајеве градње станова за 

колективно становање поред индивидуалних 

стамбених објеката и по речима подносиоца 

притужби, небезбедност услед извођења радова 

и нарушавања личне имовине. Локални 

омбудсман је утврдио да су грађевинска и 

комунална инспекција запримиле пријаве, 

реаговале у законском року тако што су обишле 

градилиште и поступиле у складу са својим 

овлашћењима те није било основа за покретање 

поступка. 

 - Становници стамбених заједница 

Бања Русанда 1 и 3 у Меленцима обратили су 

се у вези проблема са одржавањем и правом на 

замену дотрајалих и оштећених контејнера за 

одлагање отпада. Контејнери су им додељени 

пре више од двадест година па је њихово 

питање усмерено на то да ли су они у обавези 

да сами финансирају набавку нових или имају 

право на замену од стране ЈКП “Чистоћа и 

зеленило”. Локални омбудсман је на основу 

њиховог захтева као и члана 23. став 3 Одлуке 

о одржавању комуналне хигијене (“Службени 

лист града Зрењанина”, бр. 28/2008, 14/2010-

други пропис, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 

33/2015, 21/2016, 29/2016, 26/2017 и 37/2017.) 

да одржавање и замену оштећених судова за 

отпад о свом трошку врши јавно предузеће,  

контактирао руководеће органе поменутог 

јавног предузећа и добио обећање да ће 

проблем у догледно време бити решен, односно 

да ће им, од укупно сто наручених контејнера, 

два бити прослеђена чим их предузеће 

заприми.  

  - Локални омбудсман је у овом 

извештајном периоду донео Препоруку ЈКП 

“Чистоћа и зеленило” а на основу притужбе 

грађана, становника насељеног места Елемир, 

да се приликом промене обвезника плаћања 

рачуна за пружене комуналне услуге, од 

подносиоца захтева тражи да уз захтев 

приложи основ за промену ( уговор о 

купопродаји некретнине, решење о оставини, 

решење о наслеђивању...) па и у случају када 

пријава стигне од Месне заједнице потребно је 

да се прибави законски основ и изјашњење 

лица да је законски наследник и да прихвата 

плаћање конкретне обавезе. Наиме, на основу 

одговора на представку од стране ЈКП”Чистоћа 

и зеленило” дошло се до сазнања да је  основ за 

промену обвезника плаћања  пријава од стране 

Месне заједнице или новог корисника услуге 

(нови власник некретнине по купопродајном 

уговору, оставинском решењу и др.). 

 - Грађани су се обраћали институцији 

Локалног омбудсмана  притужбом на понашања 

власника станова, комшија,  супротно Одлуци о 

општим правилима кућног реда у стамбеним и 

стамбено пословним зградама приликом 

вршења грађевинских, грађевинско - занатских 

и инсталатерских радова као и проблема у вези 

држања домаћих животиња, паса, у становима 

те узнемиравања комшија како буком коју 

производе тако и нередом који остављају по 

ходницима и степеништу. На основу члана 50. 

Закона о становању и одржавању зграда (“Сл. 

гласник РС”, бр. 104/2016 и 9/2020-др. закон) 

управник стамбене заједнице заступа и 

представља стамбену заједницу, те је потребно 

њега обавестити о проблемима у стамбеној 

заједници. Уколико лице које изводи радове 

није поступило по налогу управника стамбене 

заједнице, управник се може обратити 

Одељењу инспекције Градске управе, јер оно 

спроводи надзор када су у питању грађевински, 

грађевинско - занатски и инсталатерски радови 

у  или на згради, а на основу члана 19. Одлуке 

о општим правилима кућног реда у стамбеним 

и стамбено пословним зградама (“Сл. лист 

Града Зрењанина”, бр. 26/17). Локални 

омбудсман у конкретном случају поступа тек 

ако се притужба односи на поступање или 

непоступање Одељења инспекције Градске 

управе. Истовремено, грађани су упућени да 

све проблеме који су проистекли као резултат 

колективног становања  превасходно решавају 

преко управника стамбене заједнице. 

            Једна од  главних одлика рада 

канцеларије и у претходном периоду је висока 

ефикасност у поступању по притужбама 

грађана. Иако постоји законски рок од 30 дана 

од дана подношења притужбе када је Локални 

омбудсман у законској обавези да отпочне рад 

на предмету, решавању по притужби се 

приступа  одмах, односно у најкраћем могућем 

року.  

V  ДЕО 
 

СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРАВА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
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          Статутом Града Зрењанина (“Службени 

лист града Зрењанина” бр. 17/20) чланом 5 

прописано је да органи Града имају свој печат 

те да се текст печата исписује на српском 

језику, ћириличним писмом и на мађарском, 

словачком и румунском језику и писму. 

Чланом 6 Статута  прописно је да „на 

територији града у службеној употреби су и 

језици националних мањина: мађарски, 

румунски и словачки језик и њихова писма“. 

Из ове одредбе Статута, а у складу са 

одговарајућим одредбама Закона о заштити 

права и слобода националних мањина и Закона 

о службеној употреби језика и писама, 

произилази да се на територији Града 

Зрењанина називи органа, јавних предузећа и 

установа исписују и на мађарском, румунском 

и словачком језику и правопису и према 

њиховој традицији. Називи на мађарском, 

румунском и словачком језику исписују се 

после текста на српском језику испод или 

десно од њега, у истом облику и истом 

величином слова. 

  Од самог оснивања институција 

Локалног омбудсмана/Заштитника грађана 

спроводи активности  у вези поштовања 

спровођења ове одредбе на територији града 

Зрењанина. 

  У Предшколској установи Зрењанин се 

реализује програм целодневног и полудневног 

васпитно-образовног рада, програма 

социјалног рада и програма превентивно-

здравствене заштите. У вишекултурној 

средини, као што је наша, деци се програмом 

рада омогућава да усвоје различите облике 

комуникације и то кроз: развијање позитивних 

ставова према култури других народа и 

неговање толеранције на различитости, 

упознавање националне културе и културног 

идентитета. Васпитно-образовни рад се осим 

на српском спроводи и на мађарском језику.   

        Народно позориште “Тоша Јовановић” 

као институција културе и градско, 

репертоарско позориште кроз своју основну 

делатност, избором репертоара, промовише 

основне људске и европске вредности као што 

су толеранција, родна равноправност, 

промоција образовања, подршка младима, 

старима, социјално угроженима те негује 

мултикултуралност и мултијезичност. На 71. 

Фестивалу професионалних позоришта 

Војводине публика је била у прилици да гледа 

представе на мађарском језику у конкуренцији 

представа за децу и одрасле.  Кроз сарљадњу са 

аматерским позориштима из околних 

насељених места подржава се културни живот 

мањих средина. Сарадњом са Фондацијом “Три 

плус” подржавају се породице са троје и више 

деце а повлашћеном ценом карата омогућава се 

ђацима, студентима и пензионерима да 

посећују позоришне представе.  Деци из 

социјално угрожених породица као и деци са 

сметњама у развоју омогућен је бесплатан улаз 

за све програме. Улаз на представе и програме 

у организацији Позоришта омогућен је особама 

са инвалидитетом. Кроз подршку и сарадњу са 

удружењима грађана као што су креативни 

дечији студији, Герентолошки клуб, верске 

организације омогућено им је да прикажу своје 

стваралаштво, уз стручну асистенцију 

запослених   и тако буду видљиви јавности.                                                                                                     

Према подацима Полицијске управе 

Зрењанин у периоду 01.01.2022.-31.12.2022: 

пријављена су четири догађаја у вези сукоба и 

инцидената на међунационалној основи. 

Вишем јавном тужилаштву је у једном случају  

поднета кривична пријава против непознатог и 

једна против познатог извршиоца кривичног 

дела Изазивања националне, расне и верске 

мржње и нетрпељивости и две прекршајне 

пријаве Прекршајном суду у Зрењанину против 

познатих извршилаца због извршеног 

прекршаја Вређање службеног лица у вршењу 

службене дужности и прекршаја  Вређање, 

вршење насиља, претњи или туча по Зкону о 

јавном реду и миру.  У овим делима нису се 

појављивала малолетна лица у својству 

учесника или жртве насиља. 

         У току 2022. године евидентирано је 

311 кривичних дела  Насиље у породици, у 

вези чега је поднето 300 кривичних пријава 

надлежном тужилаштву против 285 учинилаца 

на штету 316 лица, 249 извршилаца је мушког а 

38 женског пола. Укупно је било 7 извршилаца 

малолетних лица. Оштећена лица овим 

кривичним делом су 225 жене и 79 мушкарци. 
 

  VI ДЕО 
 

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА И 

РАДА, РАДИ ЕФИКАСНИЈЕГ И БОЉЕГ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГРАЂАНА 
 

  У току 2022. године у Одељењу за 

општу управу Градске управе, у циљу 

унапређења права грађана  урађено је следеће: 

 - Од 1.септембра 2022. године 

грађанима је омогућено да преко портала е-

Управа врше подношење електронских захтева 

за издавање извода из матичних књига и 

уверења о држављанству. На основу поднетих 

електронских захтева овлашћени матичари 

обрађују, електронски потписују и достављају 

грађанима у еСандуче тражена електронска 

документа. Електронски изводи и електронска 
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уверења о држављанству ослобођена су 

плаћања административних такси независно од 

сврхе издавања истих. У 2022. години издат је 

41 електронски извод из матичних књига и 6 

уверења о држављанству. 

 - У 2022. години извршено је издавање 

параметара за мобилну апликацију Consent ID 

за 110 грађана и за 70 запослених у Градској 

управи града Зрењанина. 

 - У извештајном периоду пописани су 

сви административни поступци у Граду 

Зрењанину ради њиховог имплементирања у 

нову, савремену апликацију еПисарница, на 

државном нивоу и достављени Канцеларији за 

информационе технологије и електронску 

управу при Влади Републике Србије. 

Преласком на рад еПисарнице омогућено је 

јединствено завођење предмета на територији 

Републике Србије. 

 У току 2022. године Служба за ИКТ 

Градске управе Града Зрењанина унапредила је 

права грађана усклађивањем пословања 

Градске управе Града Зрењанина са Законом о 

заштити података о личности изградњом базе о 

евиденцијама скупова података о личности. 

 На основу надлежности и података 

достављених од стране Одељења за друштвене 

делатности права грађана у 2022. години су 

унапређена усвајањем, од стране Градског већа 

града Зрењанина,  допуне Правилника о 

одређивању особа које могу остварити право 

на повлашћено коришћење обележених 

паркинг места на јавним, општим 

паркиралиштима у граду Зрењанину. Те тако 

родитељ/старатељ деце рођене од 1. јануара 

2022. године до дететове навршене прве године 

живота остварује право на повлашћено 

паркирање на јавним паркиралиштима у 

улицама Светосавској, Караџићевој и на 

великом паркингу иза Дечијег диспанзера и 

Диспанзера за жене Дома здравља “Др Бошко 

Вребалов” Зрењанин. Исти орган је у 2022. 

години усвојио Правилник о утврђивању права 

на субвенцију-енергетски ваучер, за плаћање 

дела енергената за социјално угрожена 

домаћинства на територији Града као и 

Правилник о критеријумима и начину 

остваривања права на повлашћен градски 

превоз на територији Града, тако што  су поред 

постојећих уведене нове категорије корисника 

права на повлашћен градски превоз и то  

ученици основних и средњих школа на 

територији Града, лица преко 65 година живота 

и незапослена лица преко 60 година, која се 

налазе на евиденцији Националне службе за 

запошљавање. Скупштина Града је донела 

Одлуку о уплати доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање и доприноса за 

здравствено осигурање за лице које је стекло 

статус лица које самостално обавља уметничку 

делатност у области културе.  

  На основу извештаја осталих 

организационих јединица Градске управе града 

Зрењанина дошло се до закључка да су у свом 

раду наставили праксу поштовања и 

унапређивања права грађана поштовањем 

прописа, законских рокова, транспарентности у 

раду и доступности грађанима. 

  Из надлежности здравствене установе 

Дом здравља “Др Бошко Вребалов”  а у циљу 

унапређења права грађана на здравствену 

заштиту у 2022. години је набављена следећа 

опрема: апарат за бојење патохистолошких 

препарата, микроскоп за рано откривање рака 

грлића материце, три гинеколошке столице, 

ЦТГ апарат за мониторинг трудноће, 

ултразвучни апарат за преглед кукова беба и 

набавка савременог возила за превоз 

пацијената на дијализу. На приговоре 

пацијената се одговарало благовремено, а у 

случају када је то било могуће, реаговало се 

готово моментално на телефонске или личне 

приговоре. 

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је у периоду 

од 5.11.2022. до 6.12.2022. ради унапређења 

рада и ефикасности  спровело истраживање 

којим се мери задовољство грађана корисника 

услуга које пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“. 

На основу сумираних резултата 

произилази да су грађани оценили рад овог 

предузећа високом оценом, четири.  Предочене 

су и  сугестије испитаника које се односе на: 

неопходност чешћег уклањања паса луталица 

са јавних површина у граду и из насељених 

места, недовољан број изношење комуналног 

кабастог отпада током године, на чињеницу да 

се комунални отпад не односи из улица које су 

на програму рада на дане празника, да се 

контејнери и контејнерска места не перу 

довољно често, да зелене површине могу бити 

уредније као и да се могу редовније косити, дат 

је предлог и да се уведу “домаћини” за сваки 

парк у граду као и предлог да се у оквиру 

Централног гробља изгради сала за даће. 

Уважавајућу сугестије корисника услуга 

Предузеће је у 2022. години два пута 

организовало акцију уклањање кабастог отпада 

из сеоских месних заједница, саниран је кров 

на згради на Централном гробљу и постављено 

14 чесми. На осталим градским гробљима су 

саниране клупе а набављена су и нова возила и 

опрема потребна за рад службе за одржавање 

јавно прометних и зелених површина. У овом 

периоду Предузеће је преузело управљање 
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гробљем у насељеном месту Златица. Својим 

корисницима ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 

омогућило је да рачун добијају и у 

електронској форми, путем електронске поште. 

Рекламације и сугестије грађани овом 

предузећу могу проследити путем веб адресе, 

писменим путем, телефоном, личним доласком 

као и путем друштвених мрежа. На 

рекламације се реагује одмах по пријему а о 

основаности истих се грађани обавештавају. 

Крајем 2022. године ЈКП “Пијаце и 

паркинзи“ је спровело анкету у циљу 

прикупљања података за боље сагледавање 

потреба корисника пијачних услуга и услуга 

паркирања.  У току 2022. године предузећу  је 

достављена 101 рекламација на основу којих су 

подносиоци у законски прописаном року 

добили одговор. Решено је и 7 захтева за 

приступ информацијама од јавног значаја. 

  ЈКП “Градска топлана” је спровела 

истраживање у периоду од 11.11.2022. до 

12.12.2022. године у сврху сагледавања 

задовољства корисника услугом коју јој ово 

предузеће пружа.  Највеће незадовољство 

корисника се односи на цену даљинског 

грејања док су грађани задовољни односом 

запослених у раду са странкама.  На основу 

сугестија грађана, по спроведеном 

истраживању, у сарадњи са ЈП “Пошта Србије” 

у децембру 2022. године уведен је QR код на 

рачунима за испоручену топлотну енергију 

ради лакшег електронског плаћања.  

ЈКП “Водовод и канализација” је у 

сарадњи са оснивачем, Град Зрењанин, током 

2022. године обезбедило значајна финансијска 

средства за извршење радова на водоводној и 

канализационој мрежи у граду и насељеним 

местима: У оквиру Прве фазе реконструкције 

водоводне мреже за пет градских насеља у 

којима је водоводна мрежа старија од 50 

година у 2022. години завршени су радови у 

насељу Ружа Шулман а радови у насељу 

Шумица се приводе крају; Изграђено је 14 

мерних места на водоводној мрежи у граду 

који су повезани са СКАДА системом за 

даљинско праћење и контролу протока и 

губитка воде у мрежи. Бушењем нових и 

репарацијом постојећих бунара на изворишту 

одакле се град снабдева водом као и почетком 

изградње треће линије бунара стабилизован је 

и унапређен систем водоснабдевања у граду; 

Избушени су  нови бунари на изворишту у 

насељеним местима Елемир, Меленци, Чента, 

Орловат и Фаркаждин; Изграђено је 27 

водоводних прикључака са припадајућим 

шахтовима у Јанковом Мосту и Зрењанину; 

Реконструисан је део фекалне канализације у 

насељу Мала Америка и настављена изградња 

фекалне канализационе мреже у Елемиру и 

Лазареву. У извештају ЈКП “Водовод и 

канализација” је истакнуто да су успешно, без 

значајних прекида водоснабдевања, санирани 

сви кварови на водовдној мрежи као и 

загушења и кварови на фекалној и 

атмосферској канализационој мрежи. ЈКП 

“Водовод и канализација” је у периоду од 25. 

новембра до 25. децембра 2022. године 

спровело испитивање задовољства корисника 

услуга. У свом раду Предузеће поштује начело 

јавности и заштите података личности а 

Служба информисања и пословних 

комуникација Предузећа је задужена за 

сарадњу са грађанима, медијима и другим 

заинтересованим субјектима. Контакт са 

Службом се може остварити лично у 

просторијама Службе, телефоном и путем 

мејла.  

- Јавна установа „Спортски објекти“ у 

2022. години је у циљу побољшања квалитета 

услуга  извршила неопходне радове на 

затовреном и отвореном базену, хали 

“Медисон”, “Кристалној дворани”, Градском 

стадиону као и Дому борилачких спортова 

“Партизан”.  Јавна установа се показала и као 

добар домаћин и суорганизатор бројних 

спортских такмичења. Домаћинским 

руковођењем спртских објеката заустављено је 

руинирање истих јер се исти не само одржавају 

већ и константно реновирају на задовољство 

корисника услуга. 

           Подаци изнети у овом делу Извештаја 

сачињени су на основу података достављених 

од поменутих јавних предузећа и установа а на 

захтев Локалног омбудсмана града Зрењанина. 
 

VII ДЕО 
 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

  Начело родне равноправности 

засновано је на идеји дa у једном друштву, 

заједници или организацији постоје једнаке 

могућности за жене и мушкарце да допринесу 

културном, политичком, економском и 

социјаллном напретку, као и да имају једнаке 

могућности да уживају све користи и 

добробити напретка локалне заједнице. 

  Подаци о броју жена на управљачким и 

руководећим функцијама за Градску управу  

Зрењанин и јавних предузећа и установа: 

- Одборнице у Скупштини Града Зрењанина 

– 29 жена.  

- Градско веће – нема жена. 

- Начелник градске управе - мушкарац. 
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- Заменик - 1 мушкарац 

- Руководиоци Одељења /Служби Градске 

управе  Зрењанин – 8 жена и 3 мушкарца. 

- Заменици/е Одељења/Служби Градске 

управе  Зрењанин  - 10 жена и 6 

мушкараца. 

- Шефови /це  -  21 жена и 10 мушкараца. 

- Јавна предузећа – нема жена на 

руководећим местима. 

- Установе Града Зрењанина – 5 жена  на 

руководећим местима. 
                                                    

VIII ДЕО 
 

ОПШТА ОЦЕНА РАДА 
 

           На основу дугогодишњег рада 

Локалног омбудсмана  можемо закључити да 

постоји континуитет у  сарадњи између 

Локалног омбудсмана и органа и служби чији 

рад контролише у смислу да су испоштоване  

обавезе органа управе и јавних комуналних 

предузећа а које проистичу из Одлуке о 

локалном омбудсману. Органи  су Локалном 

омбудсману, на његов захтев, достављали  

одговоре, тражена списе и документе те 

углавном поступали у предвиђеним роковима а 

неретко отклањали неправилности на које су се 

грађани притуживали још у току самог 

поступка те је Локални омбудсман обустављао 

поступак за заштиту права грађана. 

  И у 2022. години као позитиван пример 

сарадње Града, јавних предузећа и грађана 

посебно се истиче пракса спровођења 

истраживања у сврху сагледавања степена 

задовољства корисника услугама које јавна 

предузећа пружају. Мишљења смо да  се на тај 

начин  омогућава јасна слика и увид у 

приоритете рада јавних предузећа и 

побољшање квалитета услуга. На основу 

примедби анкетираних грађана уз повећане 

напоре јавних предузећа као и уз подршку 

локалне самоуправе када су у питању 

инвестициона улагања  може се доћи до 

значајних резултата на пољу пружања 

комуналних услуга у нашем граду.  
 

 IX  ДЕО 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА У 2022. ГОДИНИ И 

ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ 
 

        На основу члана 19. Одлуке о Локалном 

омбудсману града Зрењанина, поступак пред 

Локалним омбудсманом није јаван. Локални 

омбудсман је дужан да и након престанка 

мандата чува тајност података до којих је 

дошао у свом раду,  међутим, рад Локалног 

омбудсмана је доступан јавности. Јавност рада 

обезбеђује се на основу члана 29. Одлуке о 

Локалном омбудсману града Зрењанина, којим 

је предвиђено да Локални омбудсман града 

Зрењанина подноси Скупштини једном 

годишње, најкасније до краја марта за 

претходну годину, извештај о остваривању, 

поштовању и унапређењу људских права у 

коме износи општу оцену о раду органа, 

односно служби са становишта стања заштите 

људских права и слобода, положаја рањивих 

група, као и уочене пропусте и мере које 

предлаже за њихово отклањање. Извештај 

може да садржи и иницијативе за измену или 

доношење појединих прописа ради отклањања 

недостатака и ефикаснијег рада органа, 

односно служби. Извештај  садржи и  број и 

структуру притужби. 

 Јавност рада обезбеђује се и тиме што 

се извештај објављује у "Службеном листу 

града Зрењанина", а на захтев се доставља  и 

средствима јавног информисања.  

  Текст Одлуке о локалном омбудсману 

града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина” 

бр. 23/19) може се преузети, између осталог и 

на званичној презентацији града Зрењанина 

http://www.zrenjanin.rs/sr/gradska-vlast/lokalni-

ombudsman/odluka-o-lokalnom-ombudsmanu     

   У 2022. години, на основу члана 39. 

Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја (“Сл. Гласник РС” бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10 и 105/21)  Упутством за 

израду и објављивање информатора о раду, 

(“Сл. Гласник РС”, бр. 10/22) и дописом 

Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности број: 073-05-

2050/2022-08 од 20.09.2022. године Локални 

омбудсман града Зрењанина је израдио и 

објавио Информатор о раду. 

 Као и претходних година и у протеклој 

2022. години Локални омбудсман града 

Зрењанина  је био отворен за  сарадњу са 

локалним медијима и субјектима јавног 

информисања.  
 

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

Богослав Симић,с.р. 

30 

 На основу члана 36. став 1. тачка 64., 

члана 40. став 2.  и члана 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст), 

члана 45. Пословника Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

брoj 17/20 – пречишћен текст и 33/20) и члана 

3. Одлуке о градском савету за младе 
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(“Службени лист града Зрењанина”, број 28/8 и 

12/13), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 

I 
 

            Градски Савет за младе има 

председника Савета и шест чланова. 

  У Градски савет за младе бирају се:  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. Никола Остојић, дизајнер звука, 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

2. Снежана Пајић, инжењерски 

менаџмент, 

3. Лука Добријевић, економски техничар,  

4. Јована Боровина, дипломирани 

софтверски инжењер.  

5. Марина Мојсин, средња стручна 

спрема, 

6. Дарио Милутиновић, правно-пословни 

техничар, 

7. Јована Делић, студент. 

II 
 

            Ово Решење је коначно. 
 

III 
                                                                          
            Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст) прописано је да Скупштина града оснива 

стална и повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности,  а чланом 40. 

став 2. прописано је  да Скупштина града може 

образовати и друга стална радна тела у складу 

са законом и Статутом. Чланом 128. став 1.  

Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

            Чланом 45. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст и 

33/20) прописано је, између осталог, да 

Скупштина може образовати стална или 

повремена радна тела, ради разматрања и 

решавања одређених питања из своје 

надлежности.  

      Чланом 3. Одлуке о Градском савету за 

младе (“Службени лист града Зрењанина”, број 

28/08 и 12/13) прописано је, између осталог, да 

Савет има председника и шест чланова, које 

бира Скупштина града  на предлог Комисије за 

персонална питања. За члана Савета може бити 

изабран кандидат који има пребивалиште на 

територији града Зрењанина. Чланови Савета 

бирају се на период од четири године, а по 

истеку мандата могу бити поново изабрани. 

Приликом предлагања кандидата за чланове 

Савета води се рачуна о равноправности 

полова и заступљености припадника 

националних мањина. Најмање једну половину 

чланова Савета чине млади. 

            Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о избору председника и чланова Градског 

савета за младе. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.   
      

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Никола Остојић,  

2. Снежана Пајић,  

3. Лука Добријевић, 

4. Јована Боровина,  

5. Марина Мојсин,  

6. Дарио Милутиновић, 

7. Јована Делић,  

8. Одељењу за финансије, 

9. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-25-26/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-
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пречишћени текст) и члана 25. Статута 

Народног музеја Зрењанин Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 

25/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  13.03.2023. 

године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  СИНИШИ ОЊИНУ, професору 

историје, ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ вршиоца 

дужности директора Народног музеја 

Зрењанин. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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 25. Статута Народног музеја 

Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, 

број 25/22), регулисано је, између осталог, да 

оснивач може именовати вршиоца дужности 

директора Музеја без претходно спроведеног 

јавног конкурса, у одређеним случајевима и да 

може обављати ту функцију најдуже годину 

дана. 

 Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о престанку 

дужности в. д. директора Народног музеја 

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. Синиши Оњину, Зрењанин, 

2. Народном музеју  Зрењанин, 

3. Одељењу за друштвене делатности 

4. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-27/23-I                                                                          

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 34. и 35. Закона о 

култури (“Службени гласник Републике 

Србије”, број 72/09, 13/16-исправка, 6/20, 47/21 

и 78/21), члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени 

текст) и члана 23. Статута Народног музеја 

Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, 

број 25/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  13.03.2023. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  СИНИША ОЊИН, професор историје, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Народног музеја 

Зрењанин, на период од четири године, по 

расписаном јавном конкурсу. 

  

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 

 



13. март 2023. год.             Број 7        Службени лист града Зрењанина                                     Страна 65 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 34. Закона о култури 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 

72/09, 13/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 

прописано је да директора установе именује и 

разрешава оснивач, а чланом 35. Закона, 

прописано је, између осталог, да јавни конкурс 

расписује и спроводи Управни одбор установе, 

уз претходну сагласност оснивача. 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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 23. Статута Народног музеја 

Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, 

број 25/22)одређено је, између осталог, да 

директора Музеја именује оснивач, на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на 

период од четири године и да може да буде 

поново именован. Јавни конкурс расписује и 

спроводи Управни одбор, уз претходну 

сагласност оснивача. 

  Управни одбор Музеја је расписао и 

спровео јавни конкурс за избор директора 

Музеја, у складу са одредбама Закона и Статута 

и након спроведеног поступка обавио је 

разговор са јединим кандидатом који се 

благовремено пријавио на конкурс и који 

испуњава прописане услове. 

 Управни одбор Музеја доставио је 

образложени предлог листе кандидата. Листа 

садржи и мишљење Управног одбора о 

стручним и организаторским способностима 

кандидата и предлог да кандидат Синиша 

Оњин буде именован за директора Музеја. 

 Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

Синише Оњина за директора Народног музеја 

Зрењанин, по расписаном јавном конкурсу, на 

период од четири године. 

 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. Синиши Оњину, Зрењанин, 

2. Народном музеју Зрењанин Зрењанин, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-28/23-I                                                                           

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 26. Статута Завода 

за заштиту споменика културе Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/17 

и 18/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  13.03.2023. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  МИЛАНУ КОВАЧЕВИЋУ, дипл. инж. 

организације рада, ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ 

вршиоца дужности директора Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин. 

  

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и 
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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 Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 14/17 и 18/22), 

регулисано је, између осталог, да вршиоца 

дужности директора може именовати оснивач 

без претходно спроведеног јавног конкурса, у 

случају када директору престане дужност пре 

истека мандата, односно када ја вни  конкурс 

није успео, и да може ту функцију обављати 

најдуже годину дана. 

 Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о престанку 

дужности в. д. директора 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. Милану Ковачевићу, Зрењанин, 

2. Заводу за заштиту споменика културе 

Зрењанин, 

3. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-29/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 34. и 35. Закона о 

култури (“Службени гласник Републике 

Србије”, број 72/09, 13/16-исправка, 6/20, 47/21 

и 78/21), члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени 

текст) и члана 19.-21. Статута Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 14/17 

и 18/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  13.03.2023. 

године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. 

инжењер организације рада, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

директора Завода за заштиту споменика 

културе, на период од четири године, по 

расписаном јавном конкурсу. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Чланом 34. Закона о култури 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 

72/09, 13/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 

прописано је да директора установе именује и 

разрешава оснивач, а чланом 35. Закона, 

прописано је, између осталог, да јавни конкурс 

расписује и спроводи Управни одбор установе, 

уз претходну сагласност оснивача. 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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. 

 Члановима 19.-21. Статута Завода за 

заштиту споменика култура Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/17 

и 18/22), регулисано је, између осталог, да 

директора Завода именује и разрешава 

Скупштина града Зрењанина, на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, који 

расписује Управни одбор, уз претходну 

сагласност оснивача, на период од четири 

године и да може бити поново именован. 

Управни одбор обавља разговоре са 

кандидатима који испуњавају услове из 

конкурса и доставља оснивачу образложени 
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предлог листе кандидата. Листа садржи 

мишљење Управног одбора о стручним и 

организационим способностима сваког 

кандидата и записник о обављеном разговору. 

 Управни одбор Завода расписао је јавни 

конкурс за избор директора, уз претходну 

сагласност оснивача. Поднета је једна пријава 

на конкурс, која је благовремена и испуњава 

прописане услове. Управни одбор Завода 

обавио је разговор са кандидатом Миланом 

Ковачевићем, који је, између осталог, 

образложио свој План и програм пословања 

Завода. Управни одбор установе је доставио 

образложени предлог листе кандидата. Такође, 

прибављено је и позитивно мишљење 

Националног савета мађарске националне 

мањине о кандидату за директора. 

 Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

Милана Ковачевића за директора Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин, по 

расписаном јавном конкурсу, на период од 

четири године. 

 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. Милану Ковачевићу, Зрењанин, 

2. Заводу за заштиту споменика културе, 

Зрењанин, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-30/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

35 

 На основу члана 118. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 25/19), члана 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћен текст) и члана 20. Статута Апотеке 

Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 9/07, 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 

и 2/21), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПРЕСТАНАК 

ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА AПOTEKЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  КОНСТАТУЈЕ СЕ да др МИЛАНУ 

МИЉУШУ престаје дужност вршиоца 

дужности директора Апотеке Зрењанин. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно.  
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 118. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 25/19), 

прописано је да дужност директора престаје 

истеком мандата и разрешењем.  

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) 

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.   

Др Милан Миљуш је именован за 

вршиоца дужности директора Апотеке 

Зрењанин дана 04. фебруара 2022. године, 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 2/22). 

Како је именовани поднео писану оставку на 

ову дужност, потребно је констатовати да му 

престаје дужност вршиоца дужности директора 

Апотеке Зрењанин. 

 У складу са напред наведним, Комисија 

за персонална питања је утврдила Предлог 

Решења којим се констатује да др Милану 

Миљушу престаје дужност вршиоца дужности  

директора Апотеке Зрењанин.  

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скуптшина града 
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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. Др Милану Миљушу, Зрењанин, 

2. Апотеци Зрењанин и  

3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-31/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

36 

 На основу члана 117.  Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 25/19), члана 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћен текст) и члана 20. Статута Апотеке 

Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 9/07, 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 

и 2/21), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  AПOTEKЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  МАЈА МИЛАНОВ ДЕАК, 

дипломирани економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

вршиоца дужности директора Апотеке 

Зрењанин. 

II 
 

 Ово Решење је коначно.  
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Чланом 117. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 25/19) 

утврђено је између осталог,  да ако управни 

одбор здравствене установе  не изврши избор 

кандидата за директора здравствене установе, 

односно ако оснивач не именује директора, као 

и у случају када дужност директора престане 

пре истека мандата, док се не спроведе конкурс 

за избор директорa, оснивач ће именовати 

вршиоца дужности директора, на период не 

дужи од шест месеци, који може имати само 

један мандат.  Чланом 36. став 1. тачка 12. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) 

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 20. Статута Апотеке Зрењанин 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 9/07, 

14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 и 2/21), 

регулисано је, између осталог, да ако управни 

одбор Апотеке не изврши избор кандидата за 

директора односно, ако оснивач не именује 

директора у складу са одредбама закона, 

оснивач ће именовати вршиоца дужности 

директора Апотеке. 

 У складу са напред наведним, Комисија 

за персонална питања је утврдила Предлог 

Решења о именовању  вршиоца дужности 

директора Апотеке Зрењанин.  

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скуптшина 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. Маји Миланов Деак, Зрењанин, 

2. Апотеци Зрењанин и  

3. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-32/23-I                                                                                       

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 17. Статута Градске 

народнe библиотеке “Жарко Зрењанин” 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 1/10, 

5/17, 37/17 и 26/21), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 
 

I 

 

         РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 

председника и члана Управног одбора Градске 

народне библиотеке “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, 

 

ПРЕДСЕДНИК: 

         ВУК ВЕШОВИЋ, дипломирани 

графички дизајнер,  
 

ЧЛАН: 

         НАТАША СТОЈИЧИЋ, дипл. инжењер 

информатике, представник запослених.  
                

 II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

 III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), 

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 17. Статута Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 1/10, 

5/17, 37/17 и 26/21) регулисано је, између 

осталог, да председника и чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач. 

      Вук Вешовић именован је за 

председника Управног одбора Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

решењем Скупштине града Зрењанина, 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 

14/18), а Наташа Стојичић за члана Управног 

обора, решењем Скупштине града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 

29/18), као представник запослених. 

       Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о разрешењу Вука 

Вешовића, председника Управног одбора 

Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин и Наташе Стојичић, члана Управног 

одбора, представника 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. Вуку Вешовићу, Зрењанин, 

2. Наташи Сојичић, Зрењанин, 

3. Градској народној библиотеци “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, 

4. Одељењу за друштвене делатности. 

5. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-33/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                              

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 17. Статута Градске 

народнe библиотеке “Жарко Зрењанин” 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 1/10, 

5/17, 37/17 и 26/21), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана 

Управног одбора Градске народне библиотеке 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин, 
 

ПРЕДСЕДНИК: 

      ИВАНА БОГАРОШКИ, дипломирани 

економиста, 

 

ЧЛАН: 

       МАЈА КАЧАРИЋ, дипломирани 

економиста, представник запослених. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), 

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 17. Статута Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 1/10, 

5/17, 37/17 и 26/21) регулисано је, између 

осталог, да председника и чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач на четири 

године, са могућношћу да буду поново 

именовани и да се два члана Управног одбора 

именују из реда запослених у Библиотеци, на 

предлог репрезентативног синдиката 

Библиотеке. Најмање један од чланова 

Управног одбора из реда запослених мора да 

буде из реда носилаца основне тј. програмске 

делатности. Састав Управног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% мање 

заступљеног пола. 

       Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о именовању 

Иване Богарошки за председника Управног 

одбора Градске народне библиотеке “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин и Маје Качарић, члана, 

представника 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. Ивани Богарошки, Зрењанин, 

2. Маји Качарић, Зрењанин, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. Градској народној библиотеци “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, 

5. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-34/23-I                                                                                       

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

39 
 На основу члана 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања (“Службени 

гласник Републике Србије”, број 88/17, 27/18-

др. закон, 10/19, 27/18-др. закон,  6/20 и 129/21) 

и члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћени 

текст) и члана 25. 26. и 27. Статута 

Предшколске установе Зрењанин (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 7/18, 33/20 и 

11/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 

председника и чланова Управног одбора 

Предшколске установе Зрењанин,  
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- представници јединице локалне 

самоуправе: 

1. ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипломирани 

правник, 

2. МОНИКА КОВАЧ, економски техничар, 

3. ЉИЉАНА МИЦИЋ, предузетник, 
 

- представници запослених: 

1. СВЕТЛАНА ПОПОВ, васпитач, 

2. БРАНИСЛАВА РАДОВИЋ, васпитач, 

3. ДРАГАНА БАЖДАР, васпитач, 
  
- представници родитеља: 

1. ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ,  

2. ИВАНА ПОПОВ, 

3. ВЛАДИМИР ЋИРИЋ. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

       Чланом 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Службени гласник 

Републике Србије”, број број 88/17, 27/18-др. 

закон, 10/19, 27/18-др. закон, 6/20 и 129/21) 

прописано је, између осталог, да мандат органа 

управљања траје четири године и да изборни 

период новоименованог појединачног члана 

траје до истека мандата органа управљања. 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), 

регулисано је, између осталог, да Скупштина 

града именује и разрешава управни 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 25. Статута Предшколске 

установе Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 7/18, 33/20 и 11/22) 

регулисано је, између осталог, да мандат 

Управног одбора траје четири године, а чланом 

26. да има девет чланова укључујући и 

председника. Чланове Управног одбора 

Установе именује и разрешава Скупштина 

града Зрењанина, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја 

чланова Управног одбора. Управни одбор има 

девет чланова укључујући и 

председника.Чланом 27. истог, прописано је да 

Управни одбор чине по три представника из 

реда запослених у Установи, родитеља, 

односно других законских заступника и три 

представника на предлог јединице локалне 

самоуправе, уз прибављено мишљење 

националног савета националне мањине.  

  Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о разрешењу 

Управног  одбора Предшколске установе 

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. Ђини Даријевић, Зрењанин, 

2. Моники Ковач, Зрењанин, 

3. Љиљани Мицић, Зењанин, 

4. Светлани Попов, Зрењанин, 

5. Бранислави Радовић, 

6. Драгани Баждар, 

7. Владимиру Ћирићу, 

8. Ивани Попов, 

9. Јелени Алексић, 

10. Предшколској установи Зрењанин, 

11. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине, 

12. Oдељењу за друштвене делатности, 

13. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-35/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

40 

 На основу члана 116. и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) и члана 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 

- пречишћени текст) и члана  25. и 26. Статута 

Предшколске установе Зрењанин (“Службени 
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лист града Зрењанина”, број 7/18, 33/20 и 

11/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног 

одбора Предшколске установе Зрењанин,  

 

- представници јединице локалне 

самоуправе: 

1. ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипл. правник, 

2. ДАНЕ МАШИЋ, дипл. историчар, проф. 

историје, 

3. БИЉАНА ПЕРЈАТОВ, дипл. економиста, 

 

- представници запослених: 

1. РАДИНКА БАРТОЛЕ, васпитач, 

2. БРАНИСЛАВА РАДОВИЋ, васпитач, 

3. ДРАГАНА БАЖДАР, васпитач, 

  

- представници родитеља: 

1. НИКОЛЕТА ВИДАКОВИЋ,  

2. ИВАНА ПОПОВ, 

3. ВЛАДИМИР ЋИРИЋ. 

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Чланом 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 

– други закон, 6/20 и 129/21) регулисано је, 

између осталог, да орган управљања има девет 

чланова укључујући и председника, а чланом 

117. закона прописано је, између осталог, да 

мандат органа управљања траје четири године 

и да изборни период новоименованог 

појединачног члана траје до истека мандата 

органа управљања. 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), 

регулисано је, између осталог, да Скупштина 

града именује и разрешава управни 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 25. Статута Предшколске 

установе Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 7/18, 33/20 и 11/22) 

регулисано је, између осталог, да мандат 

Управног одбора траје четири године, а чланом 

26. да има девет чланова укључујући и 

председника. Чланове Управног одбора 

Установе именује и разрешава Скупштина 

града Зрењанина, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја 

чланова Управног одбора. Управни одбор има 

девет чланова укључујући и 

председника.Чланом 27. истог, прописано је да 

Управни одбор чине по три представника из 

реда запослених у Установи, родитеља, 

односно других законских заступника и три 

представника на предлог јединице локалне 

самоуправе, уз прибављено мишљење 

националног савета националне мањине.  

       Савет родитеља и Наставничко веће, 

као овлашћени предлагачи, предложили су 

представнике родитеља, односно других 

законских заступника и представнике 

запослених, за чланове Управног одбора 

Предшколске установе. 

  Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о именовању 

Управног  одбора Предшколске установе 

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. Ђини Даријевић, Зрењанин, 

2. Данету Машићу, Зрењанин, 

3. Биљани Перјатов, Зењанин, 

4. Радинки Бартоле, Зрењанин, 

5. Бранислави Радовић, Зрењанин, 

6. Драгани Баждар, Зрењанин, 

7. Владимиру Ћирићу, Зрењанин,  

8. Ивани Попов, Зрењанин,  

9. Николети Видаковић, Зрењанин,  

10. Предшколској установи Зрењанин, 
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11. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине, 

1. 12.Oдељењу за друштвене делатности, 

12. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-36/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

41 
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) и члана 30. Статута Центра 

за пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина - Мост (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 29/19), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

 ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА-МОСТ 
 

I 
 

       ЉИЉАНА ГРОСУ, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Управног одбора Центра за 

пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина - Мост, као представник 

запослених. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), 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 36. Статута Центра за пружање 

услуга социјалне заштите града Зрењанина - 

Мост (''Службени лист града Зрењанина'', број 

29/19) регулисано је, између осталог, да 

Управни одбор Центра има три члана од којих 

су два представника Оснивача и један 

представник из реда запослених. Председника 

и чланове Управног одбора именује и 

разрешава Скупштина града, у складу са 

законом, на период од четири године и могу 

бити именовани највише два пута. 

  Љиљана Гросу именована је за члана 

Управног одбора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина - Мост, 

Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-

42-21/21-I, дана 31.03.2021. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 7/21). Kaко је 

именованој престао радни однос у Установи, 

потребно је разрешити је дужности члана 

Управног одбора, као представника запослених.           

       Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о разрешењу 

члана Управног одбора Центра за пружање 

услуга социјалне заштите града Зрењанина - 

Мост. 

 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. Љиљани Гросу, 

2. Центар за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина - Мост, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-37/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20 - 
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пречишћени текст) и члана 30. Статута Центра 

за пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина - Мост (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 29/19), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА - МОСТ 
 

I 
 

       СЛОБОДАН МИЋИН, медицински 

техничар, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног 

одбора Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина - Мост, као 

представник запослених. 

               

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), 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 36. Статута Центра за пружање 

услуга социјалне заштите града Зрењанина - 

Мост (''Службени лист града Зрењанина'', број 

29/19) регулисано је, између осталог, да 

Управни одбор Центра има три члана од којих 

су два представника Оснивача и један 

представник из реда запослених. Председника 

и чланове Управног одбора именује и 

разрешава Скупштина града, у складу са 

законом, на период од четири године и могу 

бити именовани највише два пута. 

       Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о именовању 

члана Управног одбора Центра за пружање 

услуга социјалне заштите града Зрењанина - 

Мост, представника 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. Слободану Мићину, 

2. Центру за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина - Мост, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. А р х и в и.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-38/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20 - 

пречишћени текст) и члана 38. Статута Центра 

за социјални рад града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 19/11), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 13.03.2023. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

       БРАНКО ВИДРИЋ, дипломирани 

правник, РАЗРЕШАВА СЕ дужности  

председника  Надзорног одбора Центра за 

социјални рад града Зрењанина. 
                        

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), 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 38. Статута Центра за 

социјални рад града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 19/11) регулисано 

је, између осталог, да ће оснивач разрешити 

дужности члана Управног и Надзорног одбора 

и пре истека мандата, на сопствени захтев. 

  Бранко Видрић именован је за 

председника Надзорног одбора решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-22-40/22-

I, дана 04. 02. 2022. године (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 2/22). 

       Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о разрешењу 

Бранка Видрића дужности председника 

Надзорног одбора Центра за социјални рад 

града Зрењанин, из разлога што је именовани 

поднео писану оставку. 

 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. Бранку Видрићу, 

2. Центру за социјални рад града Зрењанина, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-39/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 35. Статута Центра 

за социјални рад града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 19/11), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 13.03.2023. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

       АНЂЕЛКО БАБИЋ, мастер 

економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за председника 

Надзорног одбора Центра за социјални рад 

града Зрењанина. 
                                    

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), 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 35. Статута Центра за 

социјални рад града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 19/11) регулисано 

је, између осталог, да Надзорни одбор Центра 

има три члана и чине га два представника 

оснивача и један представник по предлогу 

запослених и да чланове Надзорног одбора 

Центра именује оснивач на четири године. 

  Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о именовању 

председника Надзорног одбора Центра за 

социјални рад града Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
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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. Анђелку Бабићу,  

2. Центру за социјални рад града Зрењанина, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-40/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

45 

 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст) и члана 39. Статута Завода 

за заштиту споменика културе Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/17 

и 18/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  13.03.2023. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

ЗРЕЊАНИН 
 

I 

 

  НЕДЕЉКО БЈЕЛИЋ, пензионер, 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника 

Надзорног одбора Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин. 

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 
 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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 39. Статута Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 14/17 и 18/22) 

регулисано је, између осталог, да председника и 

чланове Надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач, у складу са законом.  

 Недељко Бјелић именован је за 

председника Надзорног одбора Завода за 

заштиту споменика културе Решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-22-38/22-

I, дана 04.02.2022. године, (“Службени лист  

Града Зрењанина”, бр. 2/22). 

 Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о разрешењу 

председника Надзорног одбора Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин, из 

разлога што је именовани преминуо. 

 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. Заводу за заштиту споменика културе 

Зрењанин, 

2. Одељењу за друштвене делатности, 

3. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-41/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                             

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 39. Статута Завода 

за заштиту споменика културе Зрењанин 



13. март 2023. год.             Број 7        Службени лист града Зрењанина                                     Страна 77 

 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/17 

и 18/22), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЗАВОДА ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

ЗРЕЊАНИН 

I 

 

  МИЛА ТЕШИН, дипломирани 

правник, ИМЕНУЈЕ СЕ за председника 

Надзорног одбора Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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 39. Статута Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 14/17 и 18/22) 

регулисано је, између осталог, да председника и 

чланове Надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач, у складу са законом.  

 Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

председника Надзорног 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. Мили Тешин, 

2. Заводу за заштиту споменика културе 

Зрењанин, 

3. Одељењу за друштвене делатности, 

4. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-42/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 

– други закон, 6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       БРАНКО ВИДРИЋ, дипломирани 

правник, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Др Јован 

Цвијић” Зрењанин, као представник јединице 

локалне самоуправе.       

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

       Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Бранко Видрић именован је за члана 

Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-32/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 

јединице локалне самоуправе. 

       Како је именовани поднео писани 

захтев за престанак дужности члана Школског 

одбора ове школе, потребно је разрешити га.  

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Бранка Видрића, члана Школског 

одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин, као представника јединице локалне 

самоуправе. 

  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. Бранку Видрићу, 

2. Основној школи “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-43/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – 

др. закон, 6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. став 

1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени 

текст), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       ДАРИО КОСТОВСКИ, дипломирани 

мастер заштите животне средине, ИМЕНУЈЕ 

СЕ за члана Школског одбора Основне школе 

“Др Јован Цвијић” Зрењанин, као представник 

јединице локалне самоуправе.  

      

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

IV 

 

      Мандат Дариу Костовком траје до 

истека мандата Школског одбора Основне 

школе “Др Јован Цвијић” Зрењанин, 

именованог Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-76-32/22-I, дана 15.06.2022. 

године, (“Службени лист града Зрењанина”, 
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број 15/22). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 

прописано је да је орган управљања у школи 

школски одбор.  

       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

       Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Дариа Костовског за члана 

Школског одбора Основне школе “Др Јован 

Цвијић” Зрењанин, као представника јединице 

локалне самоуправе. 

  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. Дариу Костовском, 

2. Основној школи “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА    

           

Број: 06-25-44/23-I                                                                                      

Дана: 13.03.2023. године                                                                                     

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

став 9. тачка 2. и члана 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 

10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 129/21) и 

члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 13.03.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ЈАСМИНА ЛАВКО, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Школског одбора Основне 

школе “Жарко Зрењанин” Зрењанин, као 

представник јединице локалне самоуправе.       

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку, а према ставу 9. тачке 2. истог члана 

Закона, прописано је да за члана органа 

управљања не може да буде предложено ни 

именовано лице које би могло да заступа 
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интересе више структура. 

        Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

        Јасмина Лавко именована је за члана 

Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-161-47/22-

I, дана 16.12.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 33/22), као представник 

јединице локалне самоуправе. Како су деца 

именоване ученици ове школе, потребно је 

разрешити је дужности члана Школског 

одбора, као представника јединице локалне 

самоуправе. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Јасмине Лавко, дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, као представника 

јединице локалне самоуправе. 

  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. Јасмини Лавко, 

2. ОШ “Жарко Зрењанин” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-45/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

50 

 На основу члана члана 116. став 5. и 

став 9. тачка 2. и члана 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 

10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 129/21) и 

члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 13.03.2023. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  ИГОР ЧОБАНОВ, дипломирани 

биолог, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 

одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, као представник јединице локалне 

самоуправе. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

IV 
 

  Мандат Игора Чобанова траје до истека 

мандата Школског одбора Зрењанинске 

гимназије Зрењанин, који је именован Решењем 

Скупштине града број 06-76-30/22-I, дана 15. 

јуна 2022. године (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку, а према ставу 9. тачки 2. истог члана 

Закона, прописано је да прописано да за члана 

органа управљања не може да буде предложено 

ни именовано лице које би могло да заступа 
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интересе више структура. 

        Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

        Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Игора Чобанова за члана 

Школског одбора Основне школе “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, као представника 

јединице локалне самоуправе. 

  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. Игору Чобанову, 

2. ОШ “Жарко Зрењанин” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-46/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

51 
 На основу члана члана 116. став 5. и 

став 9. тачка 2. и члана 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 

10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 129/21) и 

члана 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 13.03.2023. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 

 

I 
 

       НАЂА ЈОВАНОВИЋ, РАЗРЕШАВА 

СЕ дужности члана Школског одбора Основне 

школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, као 

представник јединице локалне самоуправе.       
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку, а према ставу 9. тачки 2. истог члана 

Закона, прописано је да прописано да за члана 

органа управљања не може да буде предложено 

ни именовано лице које би могло да заступа 

интересе више структура. 

       Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Нађа Јовановић именована је за члана 

Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-161-43/22-

I, дана 16.12.2022. године, (“Службени лист 
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града Зрењанина”, број 33/22), као представник 

јединице локалне самоуправе. Како су деца 

именоване ученици ове школе, потребно је 

разрешити је дужности члана Школског 

одбора, као представника јединице локалне 

самоуправе.  

      Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Нађе Јовановић, дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Доситеј 

Обрадовић” Фаркаждин, као представника 

јединице локалне самоуправе. 

  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. Нађи  Јовановић, 

2. ОШ “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-47/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

52 

 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 

– други закон, 6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 
 

I 
 

  ЉУБОМИР БОКИНАЦ,  пољоприв-

редник, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 

одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” 

Фаркаждин, као представник јединице локалне 

самоуправе.       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

IV 

 

  Мандат Љубомиру Бокинцу траје до 

истека мандата Школског одбора Основне 

школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, 

именованог Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-76-64/22-I, дана 15.06.2022. 

године, (“Службени лист града Зрењанина”, 

број 15/22). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

        Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Љубомира Бокинца за члана 

Школског одбора Основне школе “Доситеј 

Обрадовић” Фаркаждин, као представника 

јединице локалне самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
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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. Љубомиру Бокинцу, 

2. ОШ “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-48/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

53 

 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 закон, 10/19, 27/18 – други закон, 

6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст), а 

на основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 13.03.2023 године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 

 

  КЛАРА ПЕЈКИЋ, васпитач, 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 

представник јединице локалне самоуправе. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

         Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку, а према ставу 9. тачки 2. истог члана 

Закона, прописано је да за члана органа 

управљања не може да буде предложено ни 

именовано лице које би могло да заступа 

интересе више структура. 

        Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог, и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Клара Пејкић именована је за члана 

Школског одбора Зрењанинске гимназије 

Зрењанин, Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-76-68/22-I, дана 15.06. 2022. 

године, као представник јединице локалне 

самоуправе ("Службени лист града 

Зрењанина", број 15/22). 

        Како је дете именоване уписало први 

разред Зрењанинске гимназије Зрењанин, 

потребно је именовану разрешити дужности 

члана Школског одбора ове школе.  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Кларе Пејкић дужности члана 

Школског одбора Зрењанинске гимназије  

Зрењанин, као представника јединице локалне 

самоуправе. 

   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. Клари Пејкић, Зрењанин, 
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2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,   

3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине  

4. Одељењу за друштвене делатности,  

5. А р х и в и. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-49/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 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 закон, 10/19, 27/18 – други закон, 

6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст), а 

на основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 13.03.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ХЕНРИЈЕТА ЧИСАР ЧИПА, мастер 

васпитач, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 

одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 

представник јединице локалне самоуправе. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

  Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

IV 
 

  Мандат Хенријети Чисар Чипа траје до 

истека мандата Школског одбора Зрењанинске 

гимназије Зрењанин, који је именован Решењем 

Скупштине града број 06-76-68/22-I, дана 15. 

јуна 2022. године (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 15/22). 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор. 

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку, а према ставу 9. тачки 2. истог члана 

Закона, прописано је да прописано да за члана 

органа управљања не може да буде предложено 

ни именовано лице које би могло да заступа 

интересе више структура. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању члана Школског одбора 

Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 

представника јединице локалне самоуправе. 

   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. Хенријети Чисар Чипа, 

2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,   

3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине, 

4. Одељењу за друштвене делатности,  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-50/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 

– други закон, 6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ИСИДОРА ПЛИВАР, израђивач 

хемијских производа, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Школског одбора Хемијско-

прехрамбене и текстилне школе “Урош 

Предић” Зрењанин, као представник родитеља.       

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

        Чланом 117. Закона регулисано је, 

између осталог, у којим случајевима скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешава 

поједине чланове, укључујући и председника 

школског одбора, пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

        Исидора Пливар, именована је за члана 

Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-76/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22), као представник 

родитеља. Како дете именоване више није ђак 

ове школе, потребно је разрешити је дужности 

члана Школског одбора. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Исидоре Пливар, члана Школског 

одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 

школе “Урош Предић” Зрењанин, 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. Исидори Пливар,  

2. Хемијско-прехрамбеној и текстилној 

школи “Урош Предић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-51/23-I                                                                                      

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. и 

члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 

– други закон, 6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
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пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

13.03.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРАХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ЖЕЉКО МАРИЋ, трговац, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора 

Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 

“Урош Предић” Зрењанин, као представник 

родитеља. 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

IV 
 

  Мандат Жељку Марићу траје до истека 

мандата Школског одбора Хемијско-

прехрамбене и текстилне школе “Урош 

Предић” Зрењанин, именованог Решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-76/22-

I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/22). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 

129/21) прописано је да је орган управљања у 

школи школски одбор.  

   Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 

поступку. 

  Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

   Савет родитеља школе, као овлашћени 

предлагач, предложио је да се за члана 

Школског одбора ове школе, као представник 

родитеља, именује Жељко Марић. 

   Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Жељка Марића за члана 

Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 

текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, 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. Жељку Марићу,  

2. Хемијско-прехрамбеној и текстилној 

школи “Урош Предић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 

инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-25-52/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. и 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/20 – пречишћен 

текст), члана 11. Одлуке о Локалном 

омбудсману града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 23/19) а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 13.03.2023. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРЕСТАНАК 

ФУНКЦИЈЕ  ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције 

Локалном омбудсману града Зрењанина, 

БОГОСЛАВУ СИМИЋУ, дипломираном 

правнику, на лични захтев. 
 

 II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 36.  Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

– пречишћен текст), утврђена је надлежност 

Скупштине града,  а чланом 128. став 1. 

Статута регулисано је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

 Чланом 11. Одлуке о Локалном 

омбудсману града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 23/19) прописано је, 

између осталог, да Локалном омбудсману 

престаје функција и на лични захтев. Разлог за 

престанак функције констатује Комисија за 

персонална питања и о томе обавештава 

Скупштину града, која решењем утврђује 

престанак функције Локалног омбудсмана.  

          Богослав Симић изабран је за Локалног 

омбудсмана града Зрењанина решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-95-17/19-

I, (''Службени лист града Зрењанина'', број 

24/19). Како је именовани поднео писану 

оставку на ову функцију, потребно га је 

разрешити.  

 Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о престанку 

функције Локалном омбудсману града 

Зрењанина, Богославу Симићу. 

 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. Богославу Симићу, 

2. Локалном омбудсману града Зрењанина, 

ул. Гимназијска 17, и  

3. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-54/23-I                                                                                               

Дана: 13.03.2023. године                                                                    

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 31. Статута 

Туристичке организације града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 31/16 

и 34/16), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 13.03.2023. 

године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

   САЊИ ПЕТРОВИЋ, дипл. географ 

туризмолог у хотелијерству, ПРЕСТАЈЕ 

МАНДАТ вршиоца дужности директора 

Туристичке организације града Зрењанина. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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 31. Статута Туристичке 

организације града Зрењанина (“Службени 
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лист града Зрењанина”, број 31/16 и 34/16), 

регулисано је, између осталог, да мандат 

директора Туристичке организације престаје 

истеком периода на који је именован, оставком 

и разрешењем. 

      Сања Петровић именована је за 

вршиоца дужности директора Туристичке 

организације града Зрењанина, решењем 

Скупштине града број 06-168-98/21-I 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

21/22), дана 09.09.2022. године. 

      Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата вршиоца дужности директора 

Туристичке организације града Зрењанина, 

истеком периода на који је именована. 

  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. Сањи Петровић, Туристичкој организацији 

града Зрењанина, 

2. Туристичкој организацији града 

Зрењанина, 

3. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-55/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,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 17/20-

пречишћени текст) и члана 33. Статута 

Туристичке организације града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 31/16 

и 34/16), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  13.03.2023. 

године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

I 
 

  САЊА ПЕТРОВИЋ, дипл. географ 

туризмолог у хотелијерству, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

вршиоца дужности директора Туристичке 

организације града Зрењанина. 

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

   Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

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 33. Статута Туристичке 

организације града Зрењанина (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 31/16 и 34/16), 

регулисано је, између осталог, да орган 

надлежан за именовање вршиоца дужности 

директора Туристичке рганизације именује 

вршиоца дужности директора у одређеним 

случајевима и да вршилац дужности директора 

може бити именован на период који није дужи 

од шест месеци. За именовање вршиоца 

дужности директора важе исти услови као за 

именовање директора. У нарочито оправданим 

случајевима, а ради спречавања настанка 

материјалне штете, орган надлежан за 

именовање директора може да донесе одлукуо 

именовању вршиоца дужности директора на 

још један период одшест месеци. 

     Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

вршиоца дужности директора Туристичке 

организације града Зрењанина. 

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
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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. Сањи Петровић, Туристичкој организацији 

града Зрењанина, 

2. Туристичкој организацији града 

Зрењанина, 

3. А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-25-56/23-I                                                                                                  

Дана: 13.03.2023. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 50. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењаина  (''Службени лист 

града Зрењанина'' број 17/20-пречишћен текст 

и 33/20), Комисија за прописе Скупштине града 

Зрењанина, на седници одржаној дана 

10.03.2023. године утврдила је пречишћен текс 

Одлуке о преузимању вршења оснивачких 

права над Историјским архивом Зрењанин, 

који обухвата: 

  1) Одлуку о преузимању вршења 

оснивачких права над Историјским архивом 

Зрењанин (''Сл. лист града Зрењанина'', број 

32/12); 

  2) Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о преузимању вршења оснивачких 

права над Историјским архивом Зрењанин 

(''Сл. лист града Зрењанина'', број 21/2016) из 

кога је изостављен члан 5. којим је утврђен рок 

за доношење Статута Историјског архива 

Зрењанин и члана 6. у коме је утврђено када та 

Одлука ступа на снагу; 

  3) Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о преузимању вршења оснивачких 

права над Историјским архивом Зрењанин 

(''Сл. лист грда Зрењанина'', број 33/2022) из 

кога је изостављен члан 6. у коме је утврђено 

када та Одлука ступа на снагу. 
 

О Д Л У К А 

О ПРЕУЗИМАЊУ ВРШЕЊА 

ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД 

ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ ЗРЕЊАНИН 

(Пречишћен текст) 
 

 

Члан 1.  
 

          Овом одлуком град Зрењанин преузима 

права и дужности оснивача над установом 

Историјски архив Зрењанин који је основан 

Уговором о оснивању Историјског архива 

Зрењанин број 06-130-38-1/11-I од 27.10.2011. 

године закљученим између града Зрењанина и 

општина: Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ и 

Житиште.  

Члан 2. 

          

Историјски архив Зрењанин наставља са 

радом под истим називом.  

Назив установе је: Историјски архив 

Зрењанин (у даљем тексту: Историјски архив).  

Седиште Историјског архива је у 

Зрењанину, Трг слободе број 10.  

Назив и седиште Историјског архива не 

могу се мењати без сагласности оснивача. 

 

Члан 3.  

 

Историјски архив обавља делатност на 

територији града Зрењанина. 

Историјски архив по потреби обавља 

делатност и на територијама општина: Нови 

Бечеј, Нова Црња, Сечањ и Житиште на основу 

закључених појединачних уговора о 

регулисању међусобних права и обавеза.  

 

Члан 4.  

 

       Претежна делатност Историјског 

архива је:  

       91.01 Делатност библиотека и архива:  

- документациона и информациона 

активност библиотека свих врста, 

читаоница, слушаоница и посебних 

просторија за гледање филмова и видео-

материјала, који пружају услуге 

корисницима као што су студенти, 

научници, службеници, као и рад архива 

који врше делатност заштите архивске 

грађе и документационог материјала, 

односно евидентирају, преузимају, чувају, 

сређују, обрађују, објављују, дају на 

коришћење архивску грађу, издају 

уверења о чињеницама које су садржане у 

архивској грађи и пружају услуге 

корисницима архивске грађе,  

- припремање збирки, без обзира на то да ли 

су специјализоване или не,  

- израда каталога збирки и колекција 

односно информативних средстава о 

архивској грађи,  
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- прикупљање, обрада, заштита, чување и 

обезбеђивање приступа библиотечко-

информационој грађи, књига, мапа, 

часописа, филмова, плоча, трака, 

уметничких дела, итд, односно издавање 

архивске грађе на коришћење,  

- пружање свих облика библиотечко-

информационих услуга на лицу места и на 

даљину,  

- активности фототека и кинотека и пратеће 

услуге.  

 

  У оквиру делатности наведене у ставу 

1. овог члана, Архив: 

1. води евиденције о архивској грађи и 

ствараоцима и имаоцима архивске грађе 

предвиђене законом и подзаконским 

актима; 

2. обавља стручни надзор над 

евидентирањем, класификовањем, 

одабирањем, архивирањем, чувањем, 

стручним одржавањем и заштитом 

архивске грађе и документарног 

материјала; 

3. даје одобрење за уништење документарног 

материјала којем је истекао рок чувања; 

4. пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу 

документарног материјала и архивске 

грађе у изради општих аката о управљању 

архивском грађом и документарним 

материјалом; 

5. преузима, сређује, обрађује архивску 

грађу, израђује информативна средства о 

архивској грађи, чува и стручно одржава 

архивску грађу;  

6. доноси акт о утврђивању архивске грађе за 

културно добро; 

7. обавља истраживања ради стварања 

целине архивског фонда; 

8. може да учествује у изградњи и развоју 

електронских система за управљање 

документима код ствараоца и имаоца 

архивске грађе и документарног 

материјала у циљу постизања интегритета 

система у којима се архивирају документа 

настала у њему; 

9. чува архивску грађу у електронском 

облику сходно прописима којима се 

уређују поступци и технолошка решења за 

поуздано електронско чување докумената; 

10. има право увида у податке и када постоје 

технички услови, право повезивања свог 

информационог система са регистрима 

свих стваралаца и ималаца архивске грађе 

и документарног материјала; 

11. учествује у изградњи и развоју 

информационог система архива; 

12. обезбеђује услове и даје архивску грађу на 

коришћење; 

13. обавља културно-образовну делатност; 

14. објављује архивску грађу; 

15. организује изложбе архивске грађе; 

16. стара се о редовном стручном 

усавршавању запослених у архивима; 

17. сачињава план заштите архивске грађе у 

ванредним ситуацијама; 

18. обавља друге послове утврђене Законом о 

архивској грађи и архивској делатности. 

 

Члан 5.  

 

  Поред претежне делатности из члана 4. 

ове одлуке, Историјски архив обавља и следеће 

делатности:  

18.12 остало штампање;  

18.13 услуге припреме за штампу;  

18.14 књиговезачке и сродне услуге;  

18.20 умножавање снимљених записа;  

47.61 трговина на мало књигама у 

специјализованим продавницама;  

47.63 трговина на мало музичким и видео 

записима у специјализованим 

продавницама;  

58.11 издавање књига;  

58.14 издавање часописа и периодичних 

издања;  

58.19 остала издавачка делатност;  

74.20 фотографске услуге;  

74.90 остале стручне, научне и техничке 

делатности;  

82.19 фотокопирање, припремање докумената 

и друга специјализована канцеларијска 

подршка.  
 

Члан 6.  

 

          Град Зрењанин преузима вршење 

оснивачких права над Историјским архивом са 

стањем средстава за обављање делатности 

Историјског архива које чине средства, 

имовина, права и обавезе утврђена 

финансијским извештајем на дан 31.12.2012. 

године.  

          Финансијски извештај из става 1. овог 

члана усваја Управни одбор Историјског 

архива.  

Члан 7. 

 

  Средства за рад Историјског архива 

обезбеђују се:  

- из буџета града Зрењанина;  

- из буџета Републике Србије (одобрене 

програмске активности);  
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- из буџета Аутономне Покрајине Војводине 

(одобрене програмске активности);  

- непосредно од корисника услуга;  

- из донација, поклона и прилога;  

- из других извора у складу са законом и 

статутом Историјског архива.  

 

Члан 8. 

 

          Органи Историјског архива су: директор, 

Управни одбор и Надзорни одбор.  

 

Члан 9. 

 

          Историјским архивом руководи 

директор.  

          Директора Историјског архива именује и 

разрешава оснивач.  

          Директор Историјског архива именује се 

на основу претходно спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године и може 

бити поново именован.  

          Јавни конкурс из става 3. овог члана 

расписује и спроводи Управни одбор уз 

претходну сагласност оснивача.  

          Јавни конкурс из става 3. овог члана 

расписује се најкасније 60 дана пре истека 

мандата директора Историјског архива.  

          Управни одбор обавља разговор са 

кандидатима који испуњавају услове из 

конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка 

јавног конкурса доставља оснивачу 

образложени предлог листе кандидата. Листа 

кандидата садржи мишљење       Управног 

одбора о стручним и организационим 

способностима сваког кандидата и записник о 

обављеном разговору.  

          Оснивач именује директора Историјског 

архива са листе кандидата.  

          Јавни конкурс није успео ако Управни 

одбор утврди да нема кандидата који испуњава 

услове да уђе у изборни поступак о чему је 

дужан да обавести оснивача, односно уколико 

оснивач не именује директора Историјског 

архива са листе кандидата. 

 

Члан 10. 

 

          Услови за избор кандидата за директора 

Историјског архива утврђују се статутом 

Историјског архива.  

          Кандидат за директора дужан је да 

предложи програм рада и развоја установе, као 

саставни део конкурсне документације.  

 

 

 

Члан 11. 

 

          Оснивач може именовати вршиоца 

дужности директора Историјског архива без 

претходно спроведеног јавног конкурса, у 

случају када директору престане дужност пре 

истека мандата, односно када јавни конкурс за 

директора није успео.  

          Вршилац дужности директора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину.  

          Вршилац дужности директора 

Историјског архива мора да испуњава услове за 

избор кандидата за директора, у складу са 

законом и статутом.  

          Вршилац дужности директора има сва 

права, обавезе и овлашћења директора. 

 

Члан 12. 

 

          Директор Историјског архива:  

1) организује и руководи радом Историјског 

архива;  

2) доноси Правилник о организацији и 

систематизацији радних места и друга 

општа акта у складу са законом и статутом 

Историјског архива;  

3) извршава одлуке управног одбора 

Историјског архива;  

4) заступа Историјски архив;  

5) стара се о законитости рада Историјског 

архива;  

6) одговоран је за спровођење програма рада 

Историјског архива;  

7) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Историјског архива;  

8) врши друге послове утврђене законом и 

статутом Историјског архива.  

 

Члан 13. 

 

          Историјским архивом управља Управни 

одбор.  

          Управни одбор има пет чланова.  

          Чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач, из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности.  

          Председника Управног одбора именује 

оснивач из реда чланова Управног одбора.  

          Два члана Управног одбора именују се из 

реда запослених у Историјском архиву на 

предлог репрезентативног синдиката 

Историјског архива, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат, на предлог већине 

запослених.  

          Најмање један од чланова Управног 

одбора из реда запослених мора да буде из реда 

носилаца основне, тј програмске делатности.  
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          Састав Управног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола.  

            Чланови Управног одбора именују се на 

период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута.  

          Председнику и члановима Управног 

одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом 

оснивача.  

Члан 14. 

 

          Оснивач може, до именовања 

председника и чланова Управног одбора, да 

именује вршиоце дужности председника и 

чланова Управног одбора.  

          Оснивач може именовати вршиоца 

дужности председника и члана Управног 

одбора и у случају када председнику, односно 

члану Управног одбора престане дужност пре 

истека мандата.  

          Вршилац дужности председника, 

односно члана Управног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину.  

 

Члан 15. 

 

          Управни одбор Историјског архива:  

1) доноси статут Историјског архива;  

2) доноси друге опште акте Историјског 

архива, предвиђене законом и статутом;  

3) утврђује пословну и развојну политику;  

4) одлучује о пословању Историјског архива;  

5) доноси програме рада на предлог 

директора;  

6) доноси годишњи финансијски план;  

7) усваја годишњи обрачун;  

8) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању;  

9) даје предлог о статусним променама, у 

складу са законом;  

10) даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора;  

11) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је 

изабран, односно до његовог разрешења, а 

када је за директора именовано лице које 

је већ запослено у Историјском архиву на 

неодређено време, закључује анекс 

уговора о раду, у складу са законом о раду;  

12) одлучује о другим питањима утврђеним 

законом и статутом.  

       Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 

6) даје оснивач.  
 

 

 

Члан 16. 
 

          Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Историјског архива.  

          Надзорни одбор има три члана.  

          Чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава оснивач.  

          Председника Надзорног одбора именује 

оснивач из реда чланова Надзорног одбора.  

          Један члан Надзорног одбора именује се 

из реда запослених у Историјском архиву на 

предлог репрезентативног синдиката 

Историјског архива, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат, на предлог већине 

запослених.  

          Састав Надзорног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола.  

          Чланови Надзорног одбора именују се на 

период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута.  

          За члана Надзорног одбора не може бити 

именовано лице које је члан Управног одбора 

Историјског архива.  

          Председнику и члановима Надзорног 

одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом 

оснивача. 

Члан 17. 
 

          Оснивач може до именовања 

председника и чланова Надзорног одбора да 

именује вршиоце дужности председника и 

чланова Надзорног одбора.  

         Оснивач може именовати вршиоца 

дужности председника и члана Надзорног 

одбора и у случају када председнику, односно 

члану Надзорног одбора престане дужност пре 

истека мандата.  

          Вршилац дужности председника, 

односно члана Надзорног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину.  

 

Члан 18. 
 

          Висину средстава за финанирање 

делатности Архива утврђује оснивач, на основу 

предлога годишњег програма рада и предлога 

финансијског плана установе за наредну 

годину и пројекцијама за наредне две године. 

          Архив подноси оснивачу предлог 

годишњег програма рада и предлог 

финанијског плана за наредну годину са 

пројекцијама за наредне две године, најкасније 

до 20. јула текуће године. 

          Оснивач закључује са Архивом годишњи 

уговор о финанирању делатности установе. 
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          Историјски архив је дужан да Скупштини 

града Зрењанина, најкасније до 15. марта 

текуће године, поднесе извештај о раду и 

извештај о финансијском пословању за 

претходну годину. 
 

Члан 19. 
 

          На статут и акт о организацији и 

систематизацији послова Историјског архива, 

сагласност даје оснивач.  
   

 Члан 20. 
 

  Историјски архив дужан је да у року од 

30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

донесе статут Историјског архива. 
 

 

 

 

 

 

 

Члан 21. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Уговор о оснивању Историјског 

архива Зрењанин број 06-130-38-1/11-I од 

27.10.2011. године.  
 

Члан 22. 
 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина''. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 

БРОЈ: 06-26-11/23-I              

ДАНА: 10.03.2023. године                                  

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

Јована Ердељан,с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 
 

15. Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина Костреш Бојану 

.............................................................................23 

 

16. Одлука о Изменама и допунама Статута 

града Зрењанина ................................................24 
 

17. Одлука о изменама и допунама Пословника 

Скупштине града Зрењанина ...........................25 

18. Одлука о изменама Одлуке о Градској 

управи Града Зрењанина ..................................26 

 

19. Одлука о измени Одлуке о 

манифестацијама  од посебног значаја за Град 

Зрењанин ............................................................26 

 

20. Одлука о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину 

.............................................................................27 

        

- Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Измена и допуна Плана           

генералне регулације ''Доља''  у Зрењанину на 

животну средину................................................29 

  

- ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ....................................31 

 

21. Одлука о доношењу Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину ..........................................................32 

     

- Текстуални део Плана ....................................33 

 

22. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

постављању и уклањању мањих монтажних и 

других објеката на површинама јавне и друге 

намене на територији града Зрењанина 

.............................................................................38 

 

23. Одлука о Изменама и допунама Одлуке о 

паркирању возила  ............................................40 

 

24. Одлука о измени Одлуке о промени 

оснивачког акта ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' 

Зрењанин ............................................................42 

 

25. Одлука о измени Одлуке  о преузимању 

права, обавеза и одговорности оснивача       

Културног Центра Зрењанин ...........................42 

 

26. Одлука о давању сагласности на коначни 

Нацрт јавног уговора за Поступак избора 

приватног партнера за реализацију Пројекта 

јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије за реализацију пројекта 



Страна 94                    Број 7               Службени лист града Зрењанина                     13. март 2023. год.  

 

 

финансирања, изградње и одржавања       

локалне путне инфраструктуре на територији 

града Зрењанина ................................................42 

 

27. Програм уређивања грађевинског 

земљишта на територији града Зрењанина       

за 2023. годину ..................................................43 

 

28. Програм отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Зрењанина за 2023. годину 

.............................................................................47 

29. Закључак о разматрању Извештаја о раду 

Локалног омбудсмана града Зрењанина за 

2022. годину ......................................................53 

       

- Извештај о раду Локалног омбудсмана града 

Зрењанина за 2022. годину...............................53 

 

30. Решење о избору председника и чланова 

Градског савета за младе ..................................62 

 

31. Решење о престанку дужности в.д. 

директора Народног музеја Зрењанин ............63 

 

32. Решење о именовању директора Народног 

музеја Зрењанин ................................................64 

 

33. Решење о престанку дужности в.д. 

директора Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин .............................................65 

 

34. Решење о именовању директора Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин 

.............................................................................66 

 

35. Решење којим се констатује престанак 

дужности в.д. директора Апотеке Зрењанин 

.............................................................................67 

 

36. Решење о именовању в.д. директора 

Апотеке Зрењанин ............................................68 

 

37. Решење о разрешењу председника и члана 

Управног одбора Градске народне библиотеке 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин ..........................69 

 

38. Решење о именовању председника и члана 

Управног одбора Градске народне библиотеке 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин ..........................69 

 

39. Решење о разрешењу председника и 

чланова Управног одбора Предшколске 

установе Зрењанин ...........................................70 

 

40. Решење о именовању чланова Управног 

одбора Предшколске установе Зрењанин 

.............................................................................71 

 

41. Решење о разрешењу члана Управног 

одбора Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина - МОСТ 

.............................................................................73 

 

42. Решење о именовању члана Управног 

одбора Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина - МОСТ 

.............................................................................73 

 

43. Решење о разрешењу председника 

Надзорног одбора Центра за социјални рад 

града Зрењанина ................................................74 

 

44. Решење о именовању председника 

Надзорног одбора Центра за социјални рад 

града Зрењанина ................................................75 

 

45. Решење о разрешењу председника 

Надзорног одбора Завода за заштиту       

споменика културе Зрењанин ..........................76 

 

46. Решење о именовању председника 

Надзорног одбора Завода за заштиту       

споменика културе Зрењанин ..........................76 

 

47. Решење о разрешењу члана Школског 

одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин ............................................................77 

 

48. Решење о именовању члана Школског 

одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин ...........................................................78 

 

49. Решење о разрешењу члана Школског 

одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин ...........................................................79 

 

50. Решење о именовању члана Школског 

одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин ...........................................................80 

 

51. Решење о разрешењу члана Школског 

одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” 

Фаркаждин ........................................................81 

 

52. Решење о именовању члана Школског 

одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” 

Фаркаждин .........................................................82 

 

53. Решење о разрешењу члана Школског 

одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин 

.............................................................................83 

 



13. март 2023. год.             Број 7        Службени лист града Зрењанина                                     Страна 95 

 
54. Решење о именовању члана Школског 

одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин 

.............................................................................84 

 

55. Решење о разрешењу члана Школског 

одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне       

школе “Урош Предић” Зрењанин ...................85 

 

56. Решење о именовању члана Школског 

одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне       

школе “Урош Предић” Зрењанин ...................85 

 

57. Решење којим се утврђује престанак 

функције Локалног омбудсмана града 

Зрењанина ..........................................................86 

 

58. Решење о престанку мандата в.д. директора 

Туристичке организације града Зрењанина 

.............................................................................87 

 

59. Решење о именовању в.д. директора 

Туристичке организације града Зрењанина 

.............................................................................88 

 

60. Одлука о преузимању вршења оснивачких 

права над Историјским архивом Зрењанин – 

(Пречишћен текст) ............................................89

 

 

 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10 

Главни и одговорни уредник: Светлана Грујић, секретар Скупштине града Зрењанина 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби 

Штампа: ''МИС КОМЕРЦ'' ДОО  – Зрењанин, Змај Јовина  бр. 26 

 

 

 

 

 


