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 На основу члана 8. ст. 2. и 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима (''Службени 
гласник РС'', број 41/09) и чл. 48. и 108. став 3. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Градско веће града 
Зрењанина дана 03.06.2010. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 

 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града 
Зрењанина (у даљем тексту: Савет) у циљу 
остваривања сарадње и усклађеног обављања 
послова у функцији унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима, као и иницирања и 
праћења превентивних и других активности у 
области саобраћаја на путевима на територији 
града Зрењанина. 

II 
 
 Савет има председника, заменика 
председника и шест чланова. 
 
 У Савет се именују: 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА: 
Градоначелник, Др Милета Михајлов 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 
Мирко Петровић, дипл. инг. саобраћаја 
 
ЧЛАНОВИ САВЕТА: 

1. Борислав Бјелица, дипл. инг. саобраћаја, 
представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'', 

2. Горан Живковић, дипломирани правник, 
начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ 
Зрењанин, 

3. Ивица Кузманов, струк. инг. саобраћаја, 
представник из области образовања и 
васпитања, 

4. Јелена Петровић, дипл. инг. саобраћаја, 
представник А.Д. Саобраћај и  Транспорт, 

5. Радица Радошевић, инг. саобраћаја, 
представник Градске управе и 

6. Сања Зубанов, дипломирани правник, 
представник Градске управе. 

 
III 

 
 Задаци Савета су: 

- остваривање сарадње са одговарајућим 
телима за безбедност саобраћаја у Републици, са 
саветима и комисијама за безбедност саобраћаја 
суседних градова и општина, са органима и 
организацијама из области безбедности 
саобраћаја, као и усклађивање послова у 
функцији унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Зрењанина; 

- иницирање и праћење превентивних и 
других активности у области безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града 
Зрењанина; 

- извршавање редовних ревизија стања 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина, прикупљањем 
информација од кључних институција и јавности 
које се могу искористити при дефинисању 
кључних проблема који утичу на безбедност 
грађана, осећај сигурности и квалитет живота; 

- формирање система јединствене основе 
евидентирања и праћења најзначајних обележја 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина; 

- утврђивање предлога локалне 
стратегије и годишњег плана безбедности 
саобраћаја на путевима у складу са законом; 

- доношење предлога и закључака о 
начину трошења финансијских средстава од 
наплаћених казни за саобраћајне прекршаје; 

- унапређење опште безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града 
Зрењанина и васпитање учесника у саобраћају, 
као и развијање саобраћајно – превентивног рада 
у Предшколској установи,  школама и другим 
специјализованим организацијама у Граду; 

- организовање саобраћајно – васпитних 
манифестација из области саобраћајне 
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превентиве, као и стручних скупова ради 
сагледавања и разматрања одређених проблема 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина; 

- подстицање издавања саобраћајно – 
превентивних публикација, филмова и сл; 

- давање мишљења и предлога о мерама 
за техничко уређење саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина и побољшање 
безбедности свих учесника у саобраћају; 

- обављање и других послова од интереса 
за безбедност саобраћаја на територији града 
Зрењанина. 

IV 
 

За потребе обављања послова из тачке III 
овог Решења, Савет може предложити Градском 
већу града Зрењанина ангажовање стручних 
радних група. 

V 
 

 Стручне и административне послове за 
потребе Савета, као и послове везане за 
јединствену основу евидентирања најзначајних 
обележја безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина, обављаће Градска 
управа-Одељење надлежно за послове 
саобраћаја. 

VI 
 
 За рад у Савету, председник Савета, 
заменик председника Савета и чланови Савета 
примају накнаду која ће бити регулисана 
посебним решењем. 

VII 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-69-30/10-III 
Дана: 03.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Др Милета Михајлов,с.р. 

139 
На основу члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 2. став 1. тачка 
53. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник РС'' бр. 54/2009,) и члана 31. тачка 2. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), а на предлог 
Градоначелника, Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је  

 
О Д Л У К У  

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА        
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2009. ГОДИНУ  

- Консолидовани завршни рачун – 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1.  
 
 Остварени текући приходи и примања, 
као и извршени текући расходи и издаци у 
завршном рачуну буџета града Зрењанина у 
2009. години износе у динарима: 
 
I   Укупно остварени текући приходи, 
примања и  пренета средства ………………. 
.................................. 3.319.049 хиљада динара 
 
II Укупно извршени текући расходи и      
Издаци ....................3.055.698 хиљада динара                                                              
 
III Разлика укупних примања и укупних       
Издатака ..............................263.351 хиљада 
динара                                                                       
 

Члан 2. 
 

У Билансу стања на дан 31.12.2009. 
године (Образац 1.) утврђена је укупна актива у 
износу од 5.032.750 хиљада динара и укупна 
пасива у износу од  5.032.750 хиљада динара, као 
и ванбилансна актива у укупном износу од 
473.860 хиљада динара и ванбилансна пасива у 
укупном износу од 473.860 хиљада динара. 

Структура активе и пасиве на нивоу 
категорије према економској класификацији у 
хиљадама динара: 
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АКТИВА: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 
 

010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима  
3.908.143 

020000 Нефинансијска имовина у залихама 7.006 
110000 Дугорочна финансијска имовина 10.486 
120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани  
 

692.952 
130000 Активна временска разграничења 414.163 
 УКУПНА АКТИВА: 5.032.750 
35000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 473.860 

 
ПАСИВА: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

210000 Дугорочне обавезе 103.555 
220000 Краткорочне обавезе 838 
230000 Обавезе по основу расхода за запослене 35.815 
240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев 

расхода за запослене 
 

47.050 
250000 Обавезе из пословања 349.205 
290000 Пасивна временска разграничења 369.354 
310000 Капитал 3.978.584 
320000 Утврђивање резултата пословања 148.349 
 УКУПНА ПАСИВА: 5.032.750 
350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 473.860 

 
Члан 3. 

 
 У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01.јануара до 31. децембра 
2009. године утврђени су: 
                             У хиљадама динара 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 

 
3.047.518 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

 
3.033.357 

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр.1. - 
ред.бр. 2.)  

14.161 

4. Коригован вишак прихода и примања-буџетски суфицит 
а) увећан за: 
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 
година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће 
године; 
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за 
набавку нефинансијске имовине; 
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; 
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 
финансираних из кредита; 
- износ  приватизационих примања коришћен  за покриће 

 
 
 

 
133.199 

 
1.106 

 
93  

 
- 
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расхода и издатака текуће године 
б) умањен за: 
- утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; 
- утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 

2.453 
 
 

-  
 

2.662 
5. Вишак прихода и примања –  буџетски суфицит 148.349 

 
 Структура прихода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама 
динара: 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.523.741 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трасфери 722.241  
740000 Други приходи 703.862 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 43.633 
780000 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 
 

3.459  
790000 Приходи из буџета 38.824 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 3.035.760 
810000 Примања од продаје основних средстава    4.453 
820000 Примања од продаје залиха 7.305 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

3.047.518 
 
 Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама 
динара: 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 972.931 
420000 Коришћење услуга и роба 610.246 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад 848  
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
1.863 

450000 Субвенције 220.936 
460000 Донације, дотације и трансфери 639.294  
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 36.611 
480000 Остали расходи 89.732 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 2.572.461 
510000 Основна средства                455.589 
520000 Залихе 5.170 
540000 Природна имовина 137 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

3.033.357 
 Вишак прихода  и примања – буџетски 

суфицит 
14.161  

 
Члан 4. 

 
 Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су 
у следећим износима, и то: 
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Опис 

Економска 
класификација 

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства 

(3+4) 
1 2 3 4 5 

I  УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8 2.734.713 483.880 3.218.593 
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2) 7+8 2.635.015 412.503 3.047.518 
1. Текући приходи 7 2.634.990 400.770 3.035.760 
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 25 11.733 11.758 
III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 99.698 71.377 171.075 
IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5) 4+5 2.572.253 461.104 3.033.357 
4. Текући расходи 4 2.322.354 250.107 2.572.461 
5. Издаци за нефинасијску имовину 5 249.899 210.997 460.896 
6. Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине 

 
6 

 
22.183 

 
158 

 
22.341 

6.1. Набавка финансијске имовине Део 62 - - - 
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (3+7+8)-(4+5) 162.460 22.776 185.236 
VI  БУЦЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 62.762 -48.601 14.161 
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ(VI – 6.1) (7+8)-(4+5+део 62) 62.762 -48.601 14.161 

 
 Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода,  примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 14.161 хиљада динара. 
  Укупан фискални суфицит је једнак буџетском суфициту, обзиром на то да буџетски 
корисници чији се завршни рачуни консолидују, нису остварили издатке за набавку 
финансијске имовине, чиме би се кориговао буџетски суфицит. Укупни фискални суфицит 
износи такође 14.161 хиљада динара.  

Члан 5. 
 
 Остварени коригован вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани), из члана 3. 
ове Одлуке, у износу од 148.349 хиљада динара, преноси се у наредну годину.  
 

Члан 6. 
 

Остали извори новчаних срестава – средстава амортизације за 2009. годину у укупном 
износу од 848 хиљада динара, користиће се за набавку нефинсијске имовине. 

 
Члан 7. 

 
 У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3.) у периоду од 01. јануара 
до 31. децембра 2009. године, утврђени су укупни извори финасирања (примања) у износу од 
112.214 хиљада динара и укупни издаци у износу од 483.237 хиљада динара.  
 Структура извора финансирања (примања) и издатака на нивоу категорије према 
економској класификацији у хиљадама динара је следећа:  
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:  
  

Економска 
класификација 

Опис Износ 

810000 Примања од продаје основних средстава 4.453 
820000 Примања од продаје залиха 7.305 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 98.004 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  

 2.452 
 УКУПНА  ПРИМАЊА: 112.214 
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 ИЗДАЦИ: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

510000 Основна средства 455.589 
520000 Залихе 5.170 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 137 
610000 Отплата главнице 22.341 
620000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ ИЗДАЦИ: 483.237 

 
Мањак примања утврђен је у износу од 371.023 хиљада динара. 

 
Члан 8. 

 
 У Извештају о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. 
децембра 2009. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.147.974 хиљаде 
динара, укупни новчани одливи у износу од  3.055.698 хиљада динара и салдо готовине на крају 
године у износу од 299.347 хиљадa динара. 

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на 
нивоу категорије према економској  класификацији у хиљадама динара је следећа: 
 
 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:  
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.523.741 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трансфери   722.241 
740000 Други приходи 703.862 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију 

расхода 
 

43.633 
780000 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу  
 

 3.459 
790000 Приходи из буџета 38.824 
810000 Примања од продаје основних  средстава 4.453 
820000 Примања од продаје залиха 7.305 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 98.004 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  2.452 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 3.147.974 

 
 
НОВЧАНИ ОДЛИВИ:  
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 972.931 
420000 Коришћење услуга и роба 610.246 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад   848 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови  
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задуживања 1.863 
450000 Субвенције 220.936 
460000 Донације, дотације  и трансфери   639.294 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 36.611 
480000 Остали расходи 89.732 
510000 Основна средства 455.589 
520000 Залихе 5.170 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 137 
610000 Отплата главнице 22.341 
6200000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 3.055.698 

 
  

Вишак новачних прилива утврђен је у износу од 92.276 хиљада динара. Салдо готовине 
на почетку године износи 171.075 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена 
средства у обрачуну у износу од 3.611.052 хиљаде динара и коригованим одливом за исплаћена 
средства у обрачуну у износу од 3.482.780 хиљада динара, даје салдо готовине на крају године 
који износи 299.347 хиљада динара.  

 
Члан 9. 

 
 У Извештају о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2009. године, утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у износу од 92.276 динара, 
између укупних прихода и примања у износу од 3.147.974 хиљаде динара и укупних расхода и 
издатака у износу од 3.055.698 хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, 
Аутономне Покрајине, општине - града, донација и осталих извора. 
 
  

УКУПНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:    
 

            
Економска 

класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.523.741 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трансфери   722.241 
740000 Други приходи 703.862 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 43.633 
780000 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу  
 

 3.459 
790000 Приходи из буџета 38.824 
810000 Примања од продаје основних  средстава 4.453 
820000 Примања од продаје залиха 7.305 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 98.004 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  2.452 
 УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 3.147.974 
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УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :  
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 972.931 
420000 Коришћење услуга и роба 610.246 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад   848 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
 

1.863 
450000 Субвенције 220.936 
460000 Донације, дотације и трансфери   639.294 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 36.611 
480000 Остали расходи 89.732 
510000 Основна средства 455.589 
520000 Залихе 5.170 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 137 
550000 Нефинансијска имовина која се финансира из 

средстава за реализацију НИП-а 
 

- 
610000 Отплата главнице 22.341 
6200000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 3.055.698 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

                                             у хиљадама динара  
 О  П  И  С И  З  Н  О  С 
 Текући приходи (700000) 3.035.760 
 Текући расходи  (400000) 2.572.461 
 Остварена примања ( 800000 + 900000) 112.214 
 Извршени издаци (500000 + 600000) 483.237 
 Остварена разлика између текућих прихода  

и примања и текућих расхода  и  издатака 
(вишак новчаних прилива) 

 
92.276 

 
Члан 10. 

 
 Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на 
нивоу групе у хиљадама динара су следећи:  
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I   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА         ( У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Износ остварених прихода и примања  

Приходи из буџета   Укупно ( од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 
града 

 ООСО 
Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
1.148.777 0 0 1.139.907 0 0 8.870 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 412 0 0 412 0 0 0 
713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 202.020 0 0 202.020 0 0 0 
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 116.381 106 0 116.275 0 0 0 
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 56.151 0 0 56.151 0 0 0 
732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОД- 

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
30 0 0 0 0 0 30 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

722.211 210.891 479.313 0 0 0 32.007 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  370.417 0 0 365.352 0 0 5.065 
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
282.724    0 298 179.595 0 0 102.831 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

2.091 0 0 2.091 0 0 0 

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 

16.692 0 0 15.700 0 0 992 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂ. 
ПРИХОДИ 

31.938 0 351 20.526 0 0 11.061 

771 
 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

40.737 7.257 0 0    10.542 0 22.938 

 
Број 
конта 

Опис Износ остварених прихода и примања  

Приходи из буџета   Укупно ( од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 
града 

 ООСО 
Из 

донација 
Из 

осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

2.896 1.834 0 0 776 0 286 
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781 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ  
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 

3.459 0 1.085 0 0 0 2.374 

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 38.824 19.589 18.915 0 0 0 320 
811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
3.939 0 0 0 0 0 3.939 

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 

42  0 0 25 0 0 17 

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

472  0 0 0 0 0 472 

822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ  

1.802 0 0 0 0 0 1.802 

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

5.503 0 0 0 0 0 5.503 

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

98.004 0 0 98.004 0 0 0 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 2.452 0 0 2.452 0 0 0 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 

3.147.974 239.677 499.962 2.198.510 11.318 0 198.507 

 
Члан 11.  

 
 Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи: 
 
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                                                                                     ( У хиљадама динара) 

Број 
конта 

Опис Износ остварених расхода и издатака   

Расходи  из буџета   Укупно ( од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 
града 

 ООСО 
Из 

донација 
Из 

осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 724.237 195.129 60.977 445.790 5.552 0 16.789 
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
128.777 0 0 126.140 0 0 2.637 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 7.394 251 0 1.293 36 0 5.814 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
45.617 8.922 794 26.135 5.315 0 4.451 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 19.623 376 391 15.130 28 0 3.698 
416 НАГРАДЕ ,БОНУСИ И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
26.352 0 0 25.954 0 0 398 
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417 СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ 
ДОДАТАК 

20.931 0 0 20.931 0 0 0 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 177.114 12.232 4.555 140.910 0 0 19.417 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  8.577 93 113 5.418 0 0 2.953 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.246 1.131 1.450 69.346 100 0 28.219 
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.568 1.557 15.753 73.404 0 0 9.854 
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ  
160.065 4.253 7.277 133.951 0 0 14.584 

426 МАТЕРИЈАЛ 63.676 1.832 3.154 21.233 10 0 37.447 
431 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
  848 0 0 0 0 0 848 

441 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА 1.572 0 0 1.457 0 0  115 
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
291 0 0 291 0 0 0 

 
 

Број 
конта 

Опис Износ остварених расхода и издатака  

Расходи из буџета   Укупно ( од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 
града 

 ООСО 
Из 

донација 
Из 

осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН- 

СИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

220.936 0 0 220.936 0 0 0 

463 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТА- 
ЛИМ  НИВОИМА  ВЛАСТИ 

  639.292 15.635 151.685 458.936 0 0  13.036 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2  0 0 0 0 0 2 
471 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА) 

49 49 0 0 0 0 0 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИ- 
ТУ ИЗ БУЏЕТА 

36.562 0 0 36.561 0 0 1 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГА-  
НИЗАЦИЈАМА 

23.838 0 3.044 7.970 0 0 12.824 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ  

25.412 44 66 21.858 0 0 3.444 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА  

17.772 0 94 17.048 0 0 630 

485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

22.710 0 0 22.710 0 0 0 
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511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 437.132 5 185.537 238.873 0 0 12.717 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 15.519 1.078 312 7.634 0 0 6.495 
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  2.938 0 0 2.794 0  0 144 
522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ   903 0 393 460 0 0 50 
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 4.267 0 0 0 0 0 4.267 
541 ЗЕМЉИШТЕ 137 0 0 137 0 0 0 
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА  
22.341 0 0 22.183 0 0 158 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.055.698 242.587 435.595 2.165.483 11.041 0 200.992 
 
III  УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА                                       ( У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Остварени приходи и примања и расходи и издаци  

 Из буџета   Укупно ( од 4 
до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 
града 

 ООСО 
Из 

донација 
Из осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

3.047.518 239.677 499.962 2.098.054 11.318 0 198.507 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

3.033.357 242.587 435.595 2.143.300 11.041 0 200.834 

 Вишак прихода и примања  - буџетски 
суфицит 

14.161 0 64.367 0    277 0  0 

 Мањак прихода и примања -  буџетски 
дефицит 

0     2.910 0 45.246 0 0 2.327 

900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

100.456 0 0 100.456 0 0 0 

600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

22.341 0 0 22.183 0 0 158 

 ВИШАК ПРИМАЊА 78.115 0 0 78.273 0 0 0 
 МАЊАК ПРИМАЊА 0 0 0 0 0 0 158 
 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА       92.276 0 64.367 33.027 277 0  0 
 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                   0 2.910 0 0 0 0 2.485 
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 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 12.  
 

 Завршни рачун буџета града Зрењанина 
садржи:  
 1. Биланс стања (Oбразац 1.) на дан 
31.12.2009. године;  
 2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.)  
у периоду 01.01.2009. године до 31.12.2009. 
године;  
 3. Извештај о капиталним издацима и 
примањима (Образац 3.)  у периоду 01.01.2009. 
до 31.12.2009. године; 
 4. Извештај о новчаним токовима 
(Образац 4.) у периоду од 01.01.2009. до 
31.12.2009. године; 
 5.  Извештај о извршењу буџета (Образац 
5.) у периоду од 01.01.2009. године до 
31.12.2009. године;   
 6. Објашњење одступања између 
одобрених средстава и извршења за период 
01.01.2009. до 31.12.2009. године;  
 7. Извештај о примљеним донацијама у 
периоду 01.01.2009. до 31.12.2009. године и то:  
 - Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''Дневни центар за децу и 
омладину са инвалидитетом Алтернатива'' у 
периоду од 01.01. до 31.12.2009. године и 

- Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''EXPO-AGRO BANAT -  
ORGANIC FOOD NAТION'' у периоду  01.01.-
31.12.2009. године; 

8. Извештај о задужењу на домаћем 
тржишту новца и  извршеним отплатама дугова 
у периоду од 01.01. до 31.12.2009. године;  
 9. Извештај о коришћењу средстава из 
текуће и сталне буџетске резерве за период 
01.01.2009. године до 31.12.2009. године;  
 10. Извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године у периоду од 01.01.2009. 
године до 31.12.2009. године; 
 11. Извештај екстерне ревизије о 
финансијским извештајима за период 01.01.2009. 
до 31.12.2009. године, а у складу са чланом 91. 
Закона о буџетском систему; 
 12. Детаљан извештај о реализацији 
средстава програма и пројеката који су 
финансирани из буџета за период 01.01.2009. до 
31.12.2009. године, а односе се на: 
 
 - Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима; 
 - Трошење наменских јавних прихода и 
сопствених прихода; 
 13. Напомене о рачуноводственим 
политикама. 

Члан 13.  
 

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету 
града   Зрењанина за 2009. годину је саставни 
део ове Одлуке.  

Члан 14.  
 

 Одлуку о завршном рачуну буџета града 
за 2009. годину, заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2009. годину доставити Управи за трезор, 
најкасније до 15. јуна 2010. године.  

 
Члан 15.  

 
 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
СКУПШТИНА ГРАДА   
Број: 06-68-1/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

140 
На основу члана 146. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09 и 81/09 - исправка), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 11.06.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређују се: постављање и 
уклањање мањих монтажних објеката и других 
објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене на територији града Зрењанина, 
услови под којима се они могу постављати, 
подизати и уклањати, надзор над спровођењем 
ове Одлуке, као и друга питања од значаја за 
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постављање и уклањање објеката са површина 
јавне намене. 

Члан 2. 
 

 Под површином јавне намене у смислу 
ове Одлуке подразумева се простор на 
територији града Зрењанина одређен планским 
документима за уређење или изградњу јавних 
објеката или јавних површина за који се утврђује 
општи интерес у складу са законом (улице, 
тргови, паркови, паркинг простори, аутобуска и 
такси стајалишта, јавна купалишта, јавне зелене 
површине између или око зграда, травњаци, 
скверови и парк шуме, фасаде и кровови зграда 
на којима у целини или делимично има право 
власништво град Зрењанин, водне површине, 
стубови јавне расвете и друге површине јавне 
намене у складу са Законом. 
 

Члан 3. 
 

 Под појмом територије града Зрењанина 
у смислу ове Одлуке подразумевају се насељено 
место Зрењанин и сва насељена места на 
територији града Зрењанина. 
 

Члан 4. 
 

 Услови за постављање мањих монтажних 
објеката и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене 
дефинишу се елаборатима и овом Одлуком. 
 Елаборат садржи локалитете, услове и 
правила постављања, намену објекта који се 
поставља, величину и изглед објекта, врсту 
материјала од којих се израђује објекат, време на 
које се поставља, као и констатацију да ли је 
потребно прибављање техничке документације и 
услова надлежних јавних предузећа и установа.  
 У заштићеним деловима града приликом 
израде Елабората прибављају се и у Елаборат 
уграђују посебни услови Завода за заштиту 
споменика културе (у даљем тексту: Завод).  
 Елаборат израђује Јавно предузеће 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин (у даљем тексту: 
Дирекција) по налогу Градоначелника који их и 
доноси.  
 Под појмом Урбанистички услови 
подразумева се акт који издаје Дирекција и који 
садржи урбанистичке, техничке и друге услове, 
локалитет за постављање мањег монтажног 
објекта и ове Одлуке, а уколико је постављање 
објекта предвиђено Елаборатом урбанистички 
услови представљају извод из Елабората. 
 

 Под појмом Урбанистичка сагласност 
подразумева се акт који садржи услове и начин 
постављања мањих монтажних и других објеката 
у смислу ове Одлуке, а које издаје Дирекција.  
 Под појмом заштићена зона подразумева 
се дефинисана зона заштите према условима 
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.  
 

II   ВРСТЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И УСЛОВИ ПОД 

КОЈИМ СЕ ОНИ МОГУ ПОСТАВЉАТИ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
Члан 5. 

 
 На површинама јавне намене могу се 
постављати мањи монтажни и други објекти у 
складу са одредбама ове Одлуке.  
 
1. Мањи монтажни објекти 
 

Члан 6. 
 

 Мањим монтажним објектима у смислу 
ове Одлуке сматрају се: киосци (комерцијални и 
наменски киоци), летње и зимске баште, тезге и 
покретни мобилијар (комерцијални и урбани). 
 
Киосци 

Члан 7. 
 

Комерцијални киосци су типски 
монтажни објекти површине до 30м2 за пружање 
шалтерских и других услуга који је формиран од 
готових типских елемената. 

У киосцима се могу обављати делатности 
трговине, занатства, продаја штампе, пружање 
услуга и др. 

Постављањем киосака не смеју се 
угрозити пешачке и колске комуникације. 
 

Члан 8. 
 

Наменски киосци су типски монтажни 
објекти који се могу постављати на површинама 
јавне намене ради обезбеђења јавних паркинг 
простора, наплате паркирања, контроле улаза  
јавних објеката и за друге потребе. 

Наменски киоск може бити површине до 
3 м2 и исти се поставља на бетонску подлогу 
висине 10цм од коте терена, у површини киоска 
или на готову подлогу паркинга, односно, јавне 
површине.  

Постављањем киосака не смеју се 
угрозити пешачке и колске комуникације. 
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Члан 9. 
 
 Постављање комерцијалних киосака на 
територији града Зрењанина врши се у складу са 
елаборатима који доноси Градоначелник, на 
предлог Дирекције, а у заштићеним деловима 
града и уз услове Завода.  

Наменски киосци се постављају у складу 
са урбанистичким условима Дирекције. 
 

Члан 10. 
 

 Површина јавне намене ради постављања 
комерцијалних киосака даје се у закуп на период 
до 5 година, уз могућности продужења на исти 
период, а површина јавне намене за постављање 
наменских киосака даје се на период до 
привођења земљишта другој намени.  
Поступак давања у закуп површине јавне 
намене ради постављања комерцијалних 
киосака 
 

Члан 11. 
 
 Давање у закуп површине јавне намене 
ради постављања комерцијалних киосака врши 
се путем прикупљања писмених понуда путем 
јавног огласа у складу са одредбама Одлуке о 
начину, условима и поступку отуђења или 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини ради изградње на територији града 
Зрењанина. 
 У насељеним местима ван насељеног 
места Зрењанин поступак давања у закуп 
површине јавне намене ради постављања 
комерционалног киоска спроводе органи месне 
заједнице, а предлог одлуке о избору 
најповољнијег понуђача органи месне заједнице 
достављају Одељењу за имовинско-правне 
послове на даљу надлежност. 
 

Члан 12. 
 

 Површина јавне намене може се дати у 
закуп и путем непосредне погодбе у случају да 
постојећи закупац пре истека рока закупа 
поднесе захтев за продужење закупа површине 
јавне намене на још 5 година, или када закупац 
површине јавне намене пренесе правним послом 
свој мањи монтажни објекат другом лицу до 
истека рока од 5 година.  
 Површина јавне намене може се дати у 
закуп путем непосредне погодбе на одређено 
време у смислу ове Одлуке ради постављања 
комерцијалног киоска и у следећим случајевима:  
 1. ако се комерцијални киоск према 
Елаборату дислоцира у оквиру исте локације; 

 2. ако се ради о монтажном објекту који 
је постављен на основу уговора са СИЗ-ом 
комуналне делатности, односно Фондом 
грађевинског земљишта и решења Градског 
органа управе надлежног за послове урбанизма 
којим се одобрава постављање комерцијалног 
киоска, с тим да се претходни уговор стави ван 
снаге, односно раскине; 
 3. ако се ради о комерцијалном киоску 
који је постављен на основу решења Извршног 
одбора Скупштине општине Зрењанин и другог 
надлежног органа, о давању земљишта на 
привремено коришћење, а које је издато на име 
бившег власника комерцијалног киоска и 
решења органа управе надлежног за послове 
урбанизма којим се одобрава постављање 
комерцијалног киоска, с тим да се претходно 
решење о додели земљишта стави ван снаге. 
 Закупац површине јавне намене који је 
купопродајом или по другом правном основу 
стекао комерцијални киоск од лица којем је 
површина јавне намене испод комерцијалног 
киоска дата на привремено коришћење, дужан је 
да у року од 15 дана од дана окончања правног 
посла односно од дана стицања по другом 
правном основу, поднесе захтев за давање јавне 
површине у закуп непосредном погодбом.  
 Уз захтев будући закупац прилаже: 
 - уговор за предметни објекат закључен 
са претходним закупцем, 
 - решење о давању површина јавне 
намене претходном кориснику, односно закупцу, 
 

- купопродајни уговор закључен са 
претходним власником комерцијалног киоска 
или други доказ о правном основу стицања 
киоска и  
 - доказ о уплати административних 
такси.  

Члан 13. 
 

 Закупцу површине јавне намене дате 
непосредном погодбом у закуп, ради 
постављања комерционалног киоска, не 
обрачунава се закуп и накнада за уређивање 
грађевинског земљишта у случају: 
 - да се објекат дислоцира у оквиру исте 
локације, 
 - када је истекао рок на који је површина 
јавне намене дата у закуп на одређено време, а 
истом закупцу се даје земљиште на нови период 
закупа, 
 - када је правним послом постао власник 
комерцијалног киоска, а рок од 5 година на који 
је дато земљиште у закуп још није истекао, с тим 
да је у обавези да плати закупнину и накнаду за 
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уређивање грађевинског земљишта за нови 
период закупа земљишта. 
 Закупац површине јавне намене коме је 
површина јавне намене дата у закуп ради 
постављања комерцијалног киоска на период од 
5 година, а који је раније био корисник 
површине јавне намене на неодређено време (до 
привођења земљишта немани) дужан је да плати 
закуп земљишта и накнаду за уређивање 
земљишта. 

Члан 14. 
 
 Решење о давању површина јавне намене 
у смислу члана 11. и 12. ове Одлуке доноси 
Градоначелник. 
 Решење из става 1. овог члана садржи: 

- податке о закупцу, 
- податке о јавној површини (локација, улица, 
квадратура и др.), 

- податке о врсти објекта који је постављен, 

- напомену да се површина јавне намене даје у 
закуп до истека уговореног периода закупа 
са претходним власником монтажног 
објекта,  

- обавезу корисника да у року од 30 дана од 
дана правоснажности решења закључи 
уговор о закупу дела површине јавне намене 
са Дирекцијом, 

- напомену да ће у случају непоступања 
закупца по претходној алинеји овог става 
решење престати да производи правно 
дејство, 

- посебне напомене у погледу обавезе закупца 
да уклони објекат у случајевима привођења 
земљишта планом одређеној намени, или је 
потребно на месту објекта да се врше радови 
на комуналној инфраструктури, најдужи рок 
на који закупац може привремено престати 
са обављањем делатности, као и случајеви 
престанка закупа ако је планским 
документом предвиђена замена објекта и 
постављање другог објекта, или је дошло до 
укидања локалитета. 

 
Члан 15. 

 
 По правоснажности решења из члана 14. 
ове Одлуке Дирекција издаје урбанистичке 
услове. 

Члан 16. 

 
 Будући закупац земљишта је обавезан да 
најкасније у року од 30 дана од дана 
правоснажности решења о давању земљишта у 
закуп закључи уговор о регулисању међусобних 
односа са Дирекцијом.  
 Уговор из става 1. овог члана обавезно 
садржи: 
 - рок на који се земљиште даје у закуп и 
рок у којем је закупац земљишта дужан 
уклонити објекат по истеку рока на који је 
земљиште дато у закуп, односно услед 
неиспуњења осталих прописаних услова, или 
обавеза,  
 - евентуалну обавезу даваоца закупа и 
закупца земљишта у погледу извршења радова 
на претходном припремању и опремању 
земљишта, 
 - евентуалну обавезу закупца земљишта 
да финансира трошкове претходне припреме 
земљишта, као и висини тих трошкова и рок 
уплате истих, 
 - евентуалне услове које закупац 
земљишта треба да испуњава док земљиште 
користи, а који се односе на изградњу 
приступних стаза, платоа и прикључака, као и на 
одржавање чистоће око објекта, 

 - висину закупнине за земљиште, 
укључујући ту и трошкове уређења истог 
утврђених Одлуком о уређивању грађевинског 
земљишта и критеријумима и мерилима за 
утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта на територији  града 
Зрењанина, као и рок уплате истих, 

- одредбе које се тичу начина и услова 
раскида уговора као и одредбе у погледу обавезе 
закупца да уклони објекат у случајевима 
привођења земљишта планом одређеној намени, 
или је потребно на месту објекта да се врше 
радови на комуналној инфраструктури, најдужи 
рок на који закупац може привремено престати 
са обављањем делатности, као и случајеви 
престанка закупа ако је планским документом 
предвиђена замена објекта и постављање другог 
објекта, или је дошло до укидања локалитета. 
 

Члан 17. 
 

 Орган Градске управе надлежан за 
послове урбанизма издаје одобрење за 
постављање објеката, по претходно 
прибављеним по службеној дужности о трошку 
подносиоца захтева урбанистичких услова из 
става 3. тачка 3. овог члана. 
 Захтев за издавање одобрења за 
постављање објекта може поднети физичко 



11. јун 2010. год.               Број 9              Службени лист града Зрењанина                            Страна 201 

лице, правно лице, или предузетник који је 
добио земљиште у закуп на одређено време. 
 Уз захтев за издавање одобрења за 
постављање објеката прилаже се: 
 1. правоснажно решење Градоначелника 
којим је земљиште дато у закуп на одређено 
време, 
 2. уговор са Дирекцијом о регулисању 
међусобних обавеза, 
 3. урбанистички услови утврђени 
Елаборатом, са типом, локацијом, односно 
идејним пројектом изгледа објекта, његове 
величине, као и врсте материјала од којег се 
објекат има направити, уколико је подносилац 
захтева исте претходно и непосредно од 
Дирекције прибавио, 
 4. пројектно-техничка документација, 
(уколико је она потребна за одређену врсту 
објекта). 
 
Летње баште 

Члан 18. 
 

Летње баште у смислу ове Одлуке су 
монтажни објекти који се постављају на јавној 
површини испред, поред или непосредној 
близини угоститељског објекта или простора у 
коме се обавља угоститељска делатност.  

Летња башта се може постављати на 
површни јавне намене тј. на слобоним 
просторима испред или поред угоститељског 
објекта који не угрожава пешачке и колске 
комникације. 

Члан 19. 
 

Летња башта може бити наткривена или 
ненаткривена.  

Наткривање се врши сунцобранима или 
другим монтажно – демонтажним елементима 
који служе као заштита од сунца и не могу имати 
бочне засторе. 

Летња башта се може постављати поред 
киосака који се баве угоститељском делатношћу. 
 

Члан 20. 
 

     Летњу башту чине столови, столице, 
сунцобрани и други монтажно-демонтажни 
елементи. 

Члан 21. 
 

Није дозвољено извођење музичког 
програма уживо, без посебне саласности 
надлежног органа Градске управе.  
 

Члан 22. 
 

Техничке и друге услове за постављање 
башти дефинишу се Елаборатима о постављању 
летњих башти у граду Зрењанину, а у 
заштићеним зонама и под условима Завода.  

 
 
 

Члан 23. 
 

Летња башта може бити постављена у 
току целе године. 

Члан 24. 
 

Летња башта се може ограђивати само у 
делу који се граничи са колским 
комуникацијама, а све према урбанистичкој 
сагласности. 

Члан 25. 
 

Технички услови и критеријуми за 
доделу локација за летње баште у заштићеној 
зони у улици Краља Александра I Карађорђевића 
и у делу Јеврејске улице дефинишу се посебним 
условима Завода и Елаборатом о постављању 
урбане опреме у улици Краља Александра I 
Карађорђевића и делу Јеврејске улице. 
 

Члан 26. 
 

           Одобрење за постављање летње баште 
даје орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма, по претходно прибављеној по 
службеној дужности о трошку подносиоца 
захтева, урбанистичкој сагласности Дирекције. 
           Одобрење за постављање летње баште не 
може се издати на период краћи од 30 дана.  
 Уз захтев за добијање одобрења за 
постављање летње баште прилаже се претходно 
прибављена урбанистичка сагласност од 
Дирекције, уколико је подносилац захтева 
претходно и непосредно од Дирекције исту 
прибавио, а иста се не може преносити на друга 
лица.   
 Изузетно, захтеви за издавање 
урбанистичке сагласности за постављање 
летњих башти у ул. Краља Александра I 
Карађорђевића и у делу Јеврејске улице подносе 
се Дирекцији у  периоду од 15.01. до 15.03. и у 
периоду од 15.06. до 15.08. у години.  
 
Зимске  баште 

Члан 27. 
 

Зимска башта је монтажно-демонтажна 
затворена конструкција са три или све четири 
стране која се поставља на површини јавне 
намене испред или поред угоститељског објекта. 
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Зимска башта се може постављати на 
површни јавне намене тј. на слободним 
просторима испред или поред угоститељског 
објекта који не угрожава пешачке и колске 
комникације. 

 
 

Члан 28. 
 

Стабло дрвореда, жива ограда, рондела, 
жардињера и други урбани мобилијар, као и 
инфраструктура не могу бити део површине 
зимске баште, односно не могу бити уграђени у 
подну платформу. 

Постављањем зимске баште се не може 
мењати постојећа подлога. 
 

Члан 29. 
 

Зимску башту могу имати само 
угоститељски објекти који у основном објекту 
имају прописан санитарни чвор.  
 

Члан 30. 
 

Зимска башта се не може постављати 
поред киосака. 
 Зимска башта не може се постављати у 
улици Краља Александра I Карађорђевића, на 
Тргу Слободе и Тргу др Зорана Ђинђића. 
 

Члан 31. 
 

Одобрење за постављање зимске баште 
даје орган управе надлежан за послове 
урбанизма Градске управе града Зрењанина, по 
претходно прибављеној по службеној дужности 
о трошку подносиоца захтева, урбанистичкој 
сагласности Дирекције. 

Одобрење за постављање зимске баште 
не може се издати на период краћи од 120 дана.  
 Уз захтев за добијање одобрења за 
постављање зимске баште прилаже се претходно 
прибављена урбанистичка сагласност од 
Дирекције, уколико је подносилац захтева 
претходно и непосредно од Дирекције исту 
прибавио и иста се не може преносити на друга 
лица.  

Члан 32. 
 

Зимску башту чине столови, столице, пано за 
излагање мениа и сл.  

Сви елементи се морају налазити унутар 
зимске баште. 

Члан 33. 
 

У зимској башти није дозвољено 
извођење музичког програма уживо, без посебне 
саласности надлежног органа Градске управе.  

 
 
 
 
 

Члан 34. 
 

Технички и други услови за постављање 
зимских башти дефинишу се Елаборатом о 
постављању зимских башти у граду Зрењанину. 
 
Тезге 

Члан 35. 
 

 Тезге могу бити:  
 - изложбени пултови,  
 - покретне тезге за продају књига и 
украсних предмета и 
 - пултови за излагање и продају украсних 
предмета поводом државних празника и 
манифестација.  

Члан 36. 
 
            Тезге се могу постављати на површни 
јавне намене тј. на слободним просторима 
испред или поред објекта  које не угрожавају 
пешачке и колске комуникације. 
 Услови за постављање тезги у улици 
Краља Александра I Карађорђевића и у делу 
Јеврејске улице, Тргу др Зорана Ђинђића и Тргу 
Слободе регулисаће се посебним елаборатом. 
 

 Изложбени пулт 
 

Члан 37. 
 

Изложбени пулт је монтажна 
конструкција која се поставља уз пословни 
објекат са наменом излагања робе које се у 
пословном објекту продаје. 

Изложбени пулт се може поставити на 
удаљености максимално 1м од пословног 
простора и може да заузима максимално 2 м² 
површине јавне намене. 

Изложебени пулт може се постављати и 
поред киосака. 

Услови којима се прописује изглед и 
техничке карактеристике изложбених пултова 
дефинише се урбанистичком сагласношћу који 
издаје Дирекција, а иста важи годину дана. 
 

Члан 38. 
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 Заинтересовано лице за постављање 
изложбеног пулта подноси органу Градске 
управе надлежног за послове урбанизма захтев 
за одобрење. 

Одобрење за постављање изложбеног 
пулта издаје орган Градске управе надлежан за 
послове урбанизма на основу урбанистичке 
сагласности Дирекције коју овај орган прибавља 
по службеној дужности о трошку подносиоца 
захтева, а исту може подносилац захтева  
непосредно прибавити од Дирекције и иста чини 
саставни део захтева,  а у заштићеним зонама и 
уз претходну сагласност Завода. 

Подносилац захтева за издавање 
одобрења за постављање изложбеног пулта 
дужан је да уз захтев приложи доказ о 
власништву или праву коришћења пословног 
објекта, односно простора. 
 
 Покретна тезга за продају књига и украсних 

предмета 
 

Члан 39. 
 

Покретна тезга за продају књига и 
украсних предмета је монтажна конструкција 
која се поставља на површини јавне намене и 
која може заузети максимално 2 м². 

Услове, изглед и техничке 
карактеристике дефинишу се урбанистичком 
сагласношћу коју издаје Дирекција.  
 

Члан 40. 
 
 Заинтересовано лице за постављање 
покретне тезге подноси органу Градске управе 
надлежном за послове урбанизма захтев за 
одобрење.  

Одобрење за постављање покретне тезге 
издаје орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма на основу урбанистичке сагласности 
Дирекције коју овај орган прибавља по 
службеној дужности, о трошку подносиоца 
захтева, а исту може самостално и непосредно 
претходно прибавити од Дирекције подносилац 
захтева и коју прилаже уз захтев.   

 
Члан 41. 

 
 Одобрење за постављање покретне тезге 
може се издавати током целе године на најдужи 
период од годину дана од дана подношења 
захтева.  
 

Пултови за излагање и продају украсних 
предмета, рекламирања производа и сл. 

поводом државних празника и манифестација 

 
Члан 42. 

 
Пултови за излагање и продају украсних 

предмета, рекламирања производа и сл. поводом 
државних празника и манифестација могу се 
поставити на површинама јавне намене тј. на 
слободним просторима који у периоду 
привременог коришћења површине јавне намене 
неће угрожавати комуникације. 
  Период на који се постављају пултови за 
излагање и продају украсних предмета поводом 
празника и манифестација је максимално 30 
дана. 

Површина пултова у смислу овог члана 
није ограничена, али се условљава несметаним 
пешачким и колским комуникацијама. 
 

Члан 43. 
 

 Заинтересовано лице за постављање 
пултова подноси органу Градске управе 
надлежном за послове урбанизма захтев за 
одобрење. 

Одобрење за постављање пулта издаје 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма, по претходно прибављеној 
урбанистичкој сагласности Дирекције, о трошку 
подносиоца захтева. 
 Уз захтев за добијање одобрења за 
постављање пулта подносилац прилаже 
претходно прибављену урбанистичку сагласност 
Дирекције уколико је подносилац захтева 
претходно и самостално од Дирекције исту 
прибавио и иста се не може преносити на друга 
лица.  

Члан 44. 
 

 Одобрење за постављање пулта може се 
издавати током целе године.   
 
Покретни комерцијални мобилијар 

 
Члан 45. 

 
У смислу ове Одлуке покретни 

комерцијални мобилијар представљају 
слободностојеће и зидне витрине, уређаји за 
кокице и друге печењарске производе, 
расхладни уређаји, објекти за извођење забавног 
програма и рекламни панои. 
 

Слободностојеће и зидне витрине 
 

Члан 46. 
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Слободностојеће и зидне витрине су 
објекти направљени од монтажних материјала, 
лако покретљиви, који се постављају на 
површинама јавне намене ради рекламирања 
сопствене робе и услуга ван пословних 
просторија. 

Слободностојеће и зидне витрине не 
могу се постављати у зони раскрсница, 
непрегледних угаоних парцела  и сл.  

Површина која се даје на коришћење 
ради постављања слободностојећих и зидних 
витрина је максимално 1м². 

Услови којима се прописује изглед и 
техничке карактеристике дефинишу се 
урбанистичком сагласношћу коју издаје 
Дирекција, и исти се дају до привођења 
земљишта немени. 

Слободностојеће витрине не могу се 
предвидети у оквиру улице Краља Александра I 
Карађорђевића и делу Јеврејске улице. 
 

Члан 47. 
 

 Одобрење за постављање 
слободностојеће и зидне витрине даје орган 
Градске управе надлежан за послове урбанизма 
по претходно прибављеној, по службеној 
дужности од Дирекције, о трошку подносиоца 
захтева, урбанистичкој сагласности. 

Подносилац захтева за издавање 
одобрења за постављање слободностојеће и 
зидне витрине, дужан је да уз захтев приложи 
доказ о власништву или праву коришћења 
пословног објекта, односно простора који се 
налази у непосредној близини површине јавне 
намене на којој се поставља витрина. 

Уколико има више подносилаца захтева, 
предност има подносилац захтева чији пословни 
објекат нема улични излог.  
 Уз захтев који се подноси органу Градске 
управе надлежном за послове урбанизма за 
добијање одобрења за постављање 
слободностојеће или зидне витрине прилаже се 
претходно прибављена урбанистичка сагласност 
Дирекције, уколико је подносилац захтева 
претходно и самостално од Дирекције исту 
прибавио, а у заштићеним зонама и уз претходне 
услове Завода, и исте се не могу преносити на 
друга лица. 

Члан 48. 
 

Постојеће слободностојеће витрине 
постављене од стране града и које се налазе у 
улици Краља Александра I Карађорђевића су 
саставни део мобилијара улице и припадају 
Граду Зрењанину, и исте се дају у закуп под 

условима и на начин прописан Одлуком о 
пословном простору.  
 

Уређаји за кокице и друге печењарске 
производе 

 
Члан 49. 

 
Уређаји за кокице и друге печењарске 

производе, "хот дог" и сл., могу се постављати 
на површинама јавне намене, под условом да 
заузимају највише до 2 м². 

Постављање уређаја из овог члана врши 
се у складу са Урбанистичком сагласношћу који 
издаје Дирекција.  

Члан 50. 
 

 Одобрење за постављање уређаја за 
кокице и друге печењарске производе даје орган 
Градске управе надлежан за послове урбанизма 
по претходно прибављеној по службеној 
дужности од Дирекције урбанистичкој 
сагласности о трошку подносиоца захтева. 
 Уз захтев који се подноси органу Градске 
управе надлежном за послове урбанизма за 
добијање одобрења за постављање уређаја за 
кокице и друге печењарске производе прилаже 
се претходно прибављена урбанистичка 
сагласност Дирекције уколико је подносилац 
захтева претходно и самостално од Дирекције 
исту прибавио и иста се не може преносити на 
друга лица. 

Расхладни уређаји 
 

Члан 51. 
 

Расхладни уређаји за продају 
индустријског сладоледа, кремова и пића могу се 
постављати на површинама јавне намене под 
условом да једна расхладна комора заузима 
највише и то: 
 - 0,80 м2 за продају индустријског 
сладоледа и кремова и 
 - 0,60 м2 за пиће. 
 Расхладни уређаји за пиће могу се 
постављати на удаљености највише 1 м од 
пословног простора. 
 

Члан 52. 
 

 У заштићеној зони могу се постављати 
расхладни уређаји и то 1 расхладни уређај за 
продају индустријског сладоледа и 1  расхладни 
уређај за пиће.  

У улици Краља Александра I 
Карађорђевића и делу Јеврејске улице не могу се 
постављати расхладне витрине за пиће, а 
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расхладне витрине за продају индустријског 
сладоледа постављају се према Елаборату.  
 У осталим деловима града могу се 
постављати једна расхладна витрина за продају 
индустријског сладоледа и две расхладне 
витрине за продају пића. 
 

 
 
 

Члан 53. 
 

Постављање уређаја из члана 51. и 52. 
ове Одлуке врши се у складу са Урбанистичком 
сагласношћу Дирекције.  
 Расхладни уређаји не могу се постављати 
на период краћи од 30 дана. 
 

Члан 54. 
 

Одобрење за постављање расхладних 
уређаја даје орган Градске управе надлежан за 
послове урбанизма по претходно прибављеној 
по службеној дужности од Дирекције 
урбанистичкој сагласности о трошку подносиоца 
захтева у складу са чланом 53. ове Одлуке. 
 Уз захтев за добијање одобрења за 
постављање расхладних витрина за продају 
индустријског сладоледа и пића прилаже се 
претходно прибављена урбанистичка сагласност 
Дирекције, уколико је подносилац захтева 
претходно и самостално од Дирекције исту 
прибавио и не може се преносити на друга лица.  
 Захтеви се могу подносити током целе 
године.  
 

Објекти за извођење забавног програма 
 

Члан 55. 
 

Објекти за извођење забавног програма 
су забавни парк, апарати и уређаји за забаву, 
шатори за промоције и друге манифестације и 
слично. 

Члан 56. 
 

Подносилац захтева за издавање 
одобрења за постављање објекта за извођење 
забавних програма на јавној површини на којој 
се поставља позорница или други монтажно-
демонтажни објекат привременог карактера 
(манифестације), дужан је да приложи пројекат 
конструкције и извештај о техничкој контроли 
пројекта, који је израдило лице овлашћено за 
пројектовање и техничку контролу. 

Подносилац захтева за издавање 
одобрења за постављање циркуса или забавног 

парка, дужан је да одреди укупну површину коју 
заузима циркус или забавни парк, односно 
површину коју заузима сваки апарат за забаву, 
њихов број и врсту. 

Подносиоци захтева дужни су да 
приликом подношења захтева за постављање 
објеката за извођење забавних програма приложе 
уговор о одржавању чистоће на јавној површини 
закључен са ЈКП "Чистоћа и зеленило", 
Зрењанин. 

Члан 57. 
 

Одобрење за постављање издаје се на 
основу урбанистичке сагланости за период 
трајање манифестације по претходно 
прибављеној по службеној дужности од 
Дирекције урбанистичкој сагласности о трошку 
подносиоца захтева. 
 Одобрење за постављање објекта за 
извођење забавних програма даје орган Градске 
управе надлежан за послове урбанизма по 
поднетом захтеву. 
 Захтев за добијање одобрења у складу са 
овом Одлуком може се подносити током целе 
године и исти се подноси најкасније у року од 7 
дана пре заузимања јавне површине. 
 Одобрење за постављање објекта за 
извођење забавних програма може гласити 
најдуже на период од 30 дана.  
 
Рекламни панои 

 
Члан 58. 

 
Рекламни панои су објекти који се 

постављају на површинама јавне намене, и у 
смислу ове Одлуке обухватају: јарболи, билборд, 
city light, тотем, тотем1, рекламне табле и 
рекламне табле на стубу јавне расвете, city scape, 
рекламни пано на фасади и рекламни медији, 
банери и други рекламни панои.  
 

Јарболи 
 

Члан 59. 
 

           Под јарболима се у смислу ове Одлуке 
подразумевају вертикални стубови на којима се 
могу постављати заставе за рекламирање.  
 Јарболи се могу постављати испред 
објекта на удаљености од коловоза 5 метара, а 
могу се постављати у улици испред објекта који 
има 7 метара удаљености од коловоза до 
регулационе линије. 

 
Билборд 
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Члан 60. 
 

Билборди су рекламне плоче димензија 
максимално 5,00м х 2,50м и могу бити 
осветљени или неосветљени, као и  једнострани 
и двострани.  

Рекламна плоча билборда се поставља на 
стуб висине најмање 2,50 м.  
  

 
City-ligh 

 
Члан 61. 

 
City-light је  застакљен рекламни пано, 

углавном са сопственим осветљењем, 
једнострани или двострани.  

City-light се поставља уз градске 
саобраћајнице, као и уз аутобуска стајалишта и 
постављају се у складу са елаборатима. 

Димензије City-light-а су максимално 
1,50м x 2,00м и могу се постављати и у зони 
пешачке комуникације.  

 
Тотем 

 
Члан 62. 

 
“Тотем” је рекламна табла која се 

поставља уз саобраћајнице и представља 
вертикалну рекламну таблу димензије 1,00 х 
4,00м која упућује на фирме које се налазе у 
оквиру одређеног градског простора.   

Тотеми могу бити једнострани, 
двострани, неосветљени и осветљени. 
 

Рекламне табле 
 

Члан 63. 
 

Рекламне табле су табле на којима се 
врши сопствено рекламирање и постављају се на 
5м од коловоза са максималним димензијама 
1,00м х1,20м. 
 Рекламне табле могу се постављати на 
два стуба и на висини од 1,20м од коте терена, у 
свему према урбанистичкој сагласности 
Дирекције. 

Рекламне табле могу се постављати 
(качити) и на стубовима јавне расвете на висини 
од 5,00м димензија 70цм x 100цм.  

Рекламне табле могу бити једностране и 
двостране.  

Рекламне табле могу бити осветљене. 
 

City scapе 
 

Члан 64. 
 
City scape је рекламни пано израђен од 

ПВЦ рупичасте фолије која се фиксира на 
фасаду зграде помоћу затега, које се шрафовима 
фиксирају за бетонски део фасаде.  

City scape осветљава се помоћу 
рефлектора.  

City scape поставља се на висину од 4м и 
могу бити максималне површине 30м² и исти се 
могу постављати до висине 12м од коте терена, 
тј. у зони пешачких комуникација. 
 

Рекламни панои на фасади 
 

Члан 65. 
 

Рекламни панои на фасади су рекламни 
панои  израђени од лима или неког другог 
плочастог лаког материјала, који се фиксирају на 
фасади зграде и који се шрафовима фиксирају за 
бетонски део фасаде.  

Рекламни панои на фасади осветљавају 
се помоћу рефлектора.  

Рекламни панои на фасади постављају се 
на висину од 3м и могу бити максималне 
површине 15м².  

Рекламни панои могу се постављати до 
висине 8м од коте терена, тј. у зони пешачких 
комуникација. 

Тотем 1 
 

Члан 66. 
 

Тотем 1 је рекламни пано који се 
поставља  на површини јавне намене за 
рекламирање фирми.  

Тотем 1 може бити једнострани, 
двострани, осветљени и неосветљени.  

Тотем 1 је ракламна табла димензија 
максимално 100цм x 400цм која се поставља на 
армирано-бетонској плочи.  

Тотем 1 се може постављати искључиво 
на површинама јавне намене испред објеката 
чија се грађевинска линија поклапа се 
регулационом.  

Тотем 1 може се постављати на улицама 
на којима је површина јавне намене од 
регулационе линије до коловоза минималне 
ширине 8м.  

Тотем 1 може се постављати на 
удаљености од 5м од коловоза уколико 
постављање тотема не угрожава колске и 
пешачке комукације. 
 

Рекламни медији 
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Члан 67. 
 

Рекламни медији су рекламни панои који 
садрже дигиталну технику и могу репродуковати 
слику и тон.  

Тон са рекламног паноа мора бити 
усклађен са прописима о дозвољеној буци на 
јавним просторима.  

Тон се може репродуковати искључиво у 
дозвољеним и прописаним терминима. 

Површина рекламиних  медија може 
бити до 15м2, у завосности од локалитета. 
 
Забране постављања рекламних паноа 
 

Члан 68. 
 

У зони надвожњака и мостова, пруга и 
пружних прелаза у оквиру Генералног плана 
града, као и зони кружних раскрсница, мостова, 
надвожњака и на обилазници, не може се 
постављати ни један вид рекламирања.  

Ова забрана односи се и на  зону ул. 
Краља Александра I Карађорђевића и Трга 
Слободе. 

Изузетно од забране из става 1. овог 
члана, на Тргу слободе и у улици Краља Петра, 
до коначне реконструкције истих, на јарболима 
за заставе може се дозволити привремено 
поставање рекланих паноа-билборда и 
рекламних медија за потребе рекламирања 
културних и забавних догађаја. 

Постављање овог вида рекламирања у 
смислу става 3. овог члана може се дозволити и 
врши се уз сагласност Дирекције  и уз претходно 
одобрење Завода.  

 
Поступак давања одобрења за постављање 
рекламних паноа 

Члан 69. 
 
 Одобрење за постављање рекламних 
паноа даје орган Градске управе надлежан за 
послове урбанизма по претходно прибављеној 
по службеној дужности од Дирекције 
урбанистичкој сагласности, односно 
урбанистичким условима о трошку подносиоца 
захтева. 
 Заинтересовано лице при подношењу 
захтева за добијање одобрења за постављање   
рекламних   паноа   може приложити претходно  
прибављену  од  Дирекција Урбанистичку 
сагласност, односно урбанистичким условима за 
постављање рекламног паноа у зависности од 
врсте траженог рекламног паноа. 
 Урбанистичка сагласност, односно 
урбанистички услови издају се на период од 

годину дана, а за постављање билборда на 
период од 5 година или на краћи период уколико 
се изводе радови на инфраструктури или се 
земљиште приводи намени пре истека рока од 5 
година и уз могућност продужетка рока на 
наредни период од 5 година. 
 

 
 
 

Члан 70. 
 

 Решење о одобрењу за постављање 
рекламног паноа обавезно садржи рок на који се 
одобрава постављање рекламног паноа у складу 
са Урбанистичком сагласношћу или 
Урбанистичким условима у смислу члана 69.  
 
Покретни урбани мобилијар 
 

Члан 71. 
 

Под покретним урбаним мобилијаром у 
смислу ове Одлуке подразумевају се клупе, 
перде, поштански сандучићи  и јавне телефонске 
говорнице, украсне жардињере, стубићи, кугле и 
друге препреке, опрема дечијих игралишта и 
спортских терена, канте за сакупљање смеђа и 
секундарних сировина и огласне табле. 
 

Клупе 
 

Члан 72. 
 

Клупе су  део урбаног мобилијара и 
постављају се на површини јавне намене у 
складу са програмом Дирекције.  

Услови којима се прописује изглед и 
техничке карактеристике дефинишу се 
урабнистичком сагласношћу коју издаје 
Дирекција.  

Члан 73. 
 

 Одобрење за постављање клупа даје 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са чланом 72. став 2. ове 
Одлуке. 

Перда 
 

Члан 74. 
 

Перда је у смислу ове Одлуке конзолна 
монтажна конструкција са одговарајућим 
застором, која се поставља на фасаду зграде 
изнад зидног отвора, ради заштите излога од 
сунца. 
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Перда се поставља у ширини максимално 
1.2м на висини минимално 3м. 

Услове којима се прописује изглед и 
техничке карактеристике дефинише се 
урабнистичком сагласношћу коју издаје 
Дирекција.  

Члан 75. 
 

 Одобрење за постављање перди даје 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са чланом 74. став 3. ове 
Одлуке, по претходно прибављеној по службеној 
дужности од Дирекције урбанистичкој 
сагласности о трошку подносиоца захтева. 
 Подносилац захтева може претходно и 
самостално од Дирекције да прибави 
урбанистичку сагласност и исту прилаже уз 
захтев.  
 
Поштански сандучићи и јавне телефонске 

говорнице 
 

Члан 76. 
 

Поштански сандучићи и јавне 
телефонске говорнице могу се постављати на 
површинама јавне намене у складу са 
распоредом места које предлаже надлежно ПТТ 
предузеће уз претходно прибављене услове од 
стране Дирекција којим се дефинише изглед и 
техничке карактеристике поштанских сандучића 
и јавних телефонских говорница.  
 Урбанистичка сагласност се издаје на 
период до привођења земљишта намени. 
 

Члан 77. 
 

 Одобрење за постављање поштанских 
сандучића и јавних телефонских говорница даје 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са чланом 76. ове Одлуке. 
 

Украсне жардињере 
 

Члан 78. 
 

Украсне жардињере на површинама јавне 
намене могу се постављати у складу са 
програмом ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, 
уз претходно прибављену Урбанистичку 
сагласност Дирекције. 
 До доношења Елабората услови којима 
се прописује изглед и техничке карактеристике 
дефинишу се Урбанистичком сагласношћу 
Дирекције.  

Члан 79. 
 

 Одобрење за постављање украсних 
жардињера даје орган Градске управе надлежан 
за послове урбанизма у складу са чланом 78. 
став 2. ове Одлуке. 
 
Стубове, кугле, ограде и друге врсте запрека 

 
Члан 80. 

 
Стубове, кугле, ограде и друге врсте 

запрека на површинама јавне намене могу се 
постављати у складу са програмом Дирекције уз 
претходно прибављену урбанистичку 
сагласност.  

Члан 81. 
 

 Одобрење за постављање стубова, кугле, 
ограде и друге врсте запрека даје орган Градске 
управе надлежан за послове урбанизма у складу 
са чланом 80. ове Одлуке. 

 
Дечија игралишта, стативе за голове и 

кошеви 
 

Члан 82. 
 

Дечија игралишта, стативе за голове и 
кошеви на површинама јавне намене могу се 
постављати у складу са програмом Дирекције уз 
претходно прибављену урбанистичку 
сагласност. 
 Дечија игралишта из става 1. овог члана 
морају бити у складу са стандардима SRPS EN 
1176. 

Члан 83. 
 

 Одобрење за постављање дечијих 
игралишта, статива за голове и кошева даје 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са чланом 82. став 1. ове 
Одлуке. 
 

Канте за сакупљање смећа и секундарних 
сировина 

 
Члан 84. 

 
Канте за сакупљање смећа и секундарних 

сировина могу се постављати на површинама 
јавне намене према програму ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'' Зрењанин уз претходно прибављену 
урбанистичку сагласност Дирекције. 
 

Члан 85. 
 

 Одобрење за постављање канти за 
сакупљање смећа и секундарних сировина даје 
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орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са чланом 84. ове Одлуке. 
 

Огласне табле 
 

Члан 86. 
 
Огласне табле могу се постављати на 

захтев месне заједнице и служе за оглашавање и 
обавештавање грађана месне заједнице о 
текућим догађајима, објавама и слично, уз 
претходно прибављену Урбанистичку 
сагласност Дирекције.  
 

Члан 87. 
 

 Одобрење за постављање огласне табле 
даје орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са чланом 86. ове Одлуке. 
 
2. Други објекти 
 

Члан 88. 
 

 Под другим објектима у смислу ове 
Одлуке који се могу постављати на површинама 
јавне намене подразумевају се: 
 - споменици,  
 - спомен обележја, 
 - балон хале спортске намене, 
 -настрешнице на аутобуским 
стајалиштима, 
 - пловећи објекти на водном земљишту и 
 - ограде на градилиштима и градилишна 
скеле. 

Споменици и спомен обележја 
 

Члан 89. 
 

Споменици су објекти који се могу 
постављати на површинама јавне намене а исти 
се могу постављати и на зеленим површинама, 
парковима, скверовима и сл. 

Споменици се не могу постављати у зони 
раскрсница, кружних токова и мостова, тј. где 
могу угрозити безбедност саобраћаја.  

Споменици који се постављају морају 
имати уметничку вредност, изграђени од 
квалитетних постојаних материјала. 

Споменик може бити скулптура, крст  и 
сл.  

Члан 90. 
 

Иницијативу за подизање споменика 
може поднети физичко или правно лице. 

 Иницијатива из става 1. овог члана 
подноси се органу Градске управе надлежном за 
друштвене делатности. 
 Иницијатива из става 1. овог члана може 
да садржи и предлог локације за подизање 
споменика.  

Члан 91. 
 

Услови којима се прописује изглед и 
техничке карактеристике споменика утврђују се 
Урабнистичким условима које даје Дирекција, а 
у заштићеним деловима града споменици се 
постављају уз претходне услове Завода.  

Члан 92. 
 

 У складу са условима из члана 91. ове 
Одлуке, Одлуку о подизању споменика доноси 
Скупштина града.  
 Скупштина града образује Одбор за 
спровођење Одлуке о подизању споменика 
односно спомен обележја (у даљем тексту: 
Одбор). 
 У Одбор се именују стручњаци из 
области културе, урбанизма, историчари, 
уметности, академски сликари, вајари, 
књижевници, архитекте као и представник 
Завода за заштиту споменика културе. 
 Решењем о именовању Одбора утврђује 
се задатак Одбора, број чланова и састав Одбора 
и друга питања од значаја за рад Одбора. 
 

Члан 93. 
 

 Избор идејног решења за споменик може 
да се врши на основу конкурса, ангажовањем 
аутора по позиву уз учешће најмање три аутора 
или коришћењем већ постојећег дела ликовне 
или примењене уметности, у складу са Законом.  
 Уколико се спроводи конкурс за избор 
идејног решења за споменике конкурс се 
објављује у најмање два дневна листа.  
 Ради утврђивања ближих услова 
конкурса Одбор прибавља мишљење стручних 
удружења и организација.  
 Одбор врши избор идејног решења за 
споменике и утврђује износ средстава потребан 
за подизање споменика.  
 Уколико Одбор не изврши избор идејног 
решења за споменик, поступак се понавља.  
 Стручне послове за потребе Одбора у 
складу са одредбама ове Одлуке обавља орган 
Градске управе надлежан за друштвене 
делатности. 

Члан 94. 
 

 Споменик се може преместити, односно 
уклонити ако за то постоје оправдани разлози. 
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 Одлуку о премештању, односно 
уклањању споменика доноси Скупштина града. 
 

Члан 95. 
 

 Средства за подизање споменика као и 
средства за израду идејног решења обезбеђују се 
у годишњем програму уређивања грађевинског 
земљишта, а могу се обезбедити и средствима 
прилога, поклона, донација или на други начин у 
складу са Законом.  
 Правна или физичка лица која обезбеде 
више од 50% потребних средстава за подизање 
споменика имају право да им се имена упишу на 
постаменту или поред споменика.  
 

Члан 96. 
 

Спомен обележја представаљају објекате 
споменичког карактера који се могу постављати 
на површину јавне намене тако да не угрожавају 
пешачке и колске комуникације 

Спомен обележја могу се постављати на 
површинама јавне намене уз услове прописане 
одредбама ове Одлуке које се односе на 
подизање споменика. 
 

Балон хале спортске намене 
 

Члан 97. 
 
Балон хале спортске намене су 

привремене монтажне конструкције које се 
постављају изнад спортских терена и исте се 
постављају у зимском периоду да би се спортски 
терени могли користити и преко зиме. 

У летњем периоду се балони морају 
уклањати. 

Услови којима се прописује изглед и 
техничке карактеристике балон хала утврђују се 
Урабнистичком сагласношћу коју даје 
Дирекција, а у заштићеним деловима града 
балон хала се поставља уз претходне услове 
Завода.  

Постављање се врши на захтев корисника  
спортског терена у периоду од 15. октобра  до 
15. априла, а исти се подносе у периоду од 1. 
септембра до 1. децембра. 
 
Настрешнице на аутобуским стајалиштима 

 
Члан 98. 

 
Надстрешнице на аутобуским 

стајалиштима су монтажне конструкције које се 
постављају као заштита корисника јавног 
превоза од атмосферских утицаја. 

 Постављање настрешница се врши на 
регистрованим стајалиштима јавног превоза, где 
је то могуће остварити у складу са просторним 
могућностима и Елаборатом. 

Настрешнице се постављају у складу са 
Урбанистичким условима Дирекције.  
 

Пловећи објекти на водном земљишту 
 

Члан 99. 
 

Пловећи објекти на водном земљишту су 
објекти који се могу постављати на водном 
земљишту и воденој површини као што су 
сплавови и талпе. 
 

Члан 100. 
 

Сплавови су објекти који могу бити 
прерађени бродови или сплавови за коришћење 
у сврху угоститељске делатности и исти могу 
бити наткривени и отворени и могу имати више 
етажа. 

Сплавови се могу постављати на водном 
земљишту, тако да не угрожавају пловни пут. 

Сплавови се могу постављати на 
локалитетима који омогућавају несметан колски 
и пешачки прилаз. 

Уколико сплавови чине целину са 
објектом на копну, санитарни чвор се може 
обезбедити у оквиру објекта на копну.  

Уколико су сплавови самостални пловни 
објекти исти морају имати прописани санитарни 
чвор у складу са санитарним условима, а 
отпадне воде се не могу упуштати у водену 
површину.  

Сплавови морају бити обезбеђени у 
складу са свим потребним условима  за 
безбедност. 

За добијање одобрења за постављање 
сплава подноси се пројекат конструкције  
израђен од овлашћеног лица.  

Сплавови се не могу постављати у зони 
система „Језера“. 

Урбанистичке услове за постављање 
сплавова издаје Дирекција у складу са овом 
Одлуком уз претходно прибављене услове ЈП 
''Воде војводине'', услове речног бродарства, 
санитарне услове, услове противпожарне 
полиције и услове прикључења на водоводну и 
канализациону мрежу које издаје ЈКП ''Водовод 
и канализација'' Зрењанин. 
 Уз захтев за добијање одобрења за 
постављање сплава прилажу се претходно 
прибављени услови из става 9. овог члана.  
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 Одобрење за постављање сплава доноси 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма. 

Члан 101. 
 

Талпе су објекти који се постављају на 
местима на којима је могуће поставити и 
организовати јавно купалиште или приступ 
воденој површини за коришћење пловних 
објеката. 

Талпа за јавно купалиште се поставља на 
захтев заинтересованог лица и иста мора бити 
обезбеђена у складу са свим потребним атестима 
за безбедност.  

За добијање одобрења за постављање 
талпи подноси се пројекат конструкције  израђен 
од овлашћеног лица за ову врсту објеката. 

Уколико се талпа поставља за прилаз 
воденој површини (за силаз до воде, прилаз 
сандолинама, чамцима и сл.) може бити највише 
4м2  и поставља се у складу са условима које 
издаје Дирекција.  

Захтев за постављање талпе за прилаз 
воденој површини подноси се за период летње 
сезоне у периоду од 15. априла до 15. октобра и 
одобрење се издаје за исти период. 

По завршетку сезоне талпа се вади из воде. 
Уз захтев за добијање одобрења за 

постављање талпе прилажу се претходно 
прибављени услови из става 3. и 4. овог члана.  
 Одобрење за постављање талпе доноси 
орган Градске управе надлежан за послове 
урбанизма. 
 
Ограде на градилиштима и градилишне скеле 
 

Члан 102. 
 

 Ограде на градилиштима и градилишне 
скеле се могу постављати на јавној површини и 
служе за ограђивање градилишта који имају 
грађевинску дозволу, одобрење за извођење 
радове, односно по решењу грађевинске 
инспекције. 
 По завршетку градње инвеститор 
изградње је дужан да врати јавну површину у 
првобитно стање.  
 Инвеститор објекта је дужан да обезбеди 
квалитетну заштиту у складу са прописима.  

За постављање ограде на градилишту и 
градилишне скеле инвеститор претходно 
прибавља одобрење за постављање истих од 
органа Градске управе надлежног за послове 
урбанизма.  

 
III  УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 103. 
 

 Власник објекта дужан је уклонити 
објекат у року предвиђеном у решењу донетом 
од стране комуналног инспектора ако је објекат 
постављен: 
 - без одобрења надлежног органа, 
 - постављен са одобрењем за 
постављање, ако је истекао рок за постављање 
назначен у одобрењу, односно ако је одобрење 
за постављање објекта престало да важи, или је 
истекао рок на који је земљиште дато у закуп, 
 - постављен са одобрењем, а земљиште 
се приводи планом одређеној намени, или је 
потребно на месту објекта да се врше радови на 
комуналној инфраструктури, 
 - постављен са одобрењем, а дуже од 60 
дана не обавља делатност, а за делатност 
сезонског карактера дуже од 30 дана, 
 - постављен са одобрењем, али се 
власник привременог објекта не придржава 
услова утврђених решењем којим је одобрено 
постављање, 
 - постављен са одобрењем, а планским 
документом је предвиђена његова замена, 
односно постављање другог објекта, 
 - ако дође до укидања локалитета. 
 Против решења комуналног инспектора 
о уклањању објекта може се поднети приговор 
Градском већу у року од 8 дана од дана 
достављања решења. 
 

Члан 104. 
 

 У случају да власник објекта не поступи 
по решењу инспектора у остављеном року, 
уклањање објекта извршиће се принудним путем 
на терет власника објекта. 
 Уколико је објекат који је постављен без 
одобрења прикључен на комуналну 
инфраструктуру, власник те инфраструктуре је 
дужан да онемогући њено коришћење. 
 

Члан 105. 
 

 Принудно уклањање објеката из 
претходног члана обавља комунална инспекција 
уз ангажовање предузећа које је оспособљено за 
обављање тог посла. 
 Смештај и чување принудно уклоњених 
објеката обезбеђује Градска управа, и иста не 
одговара за оштећења настала у оваквом случају 
при принудном уклањању и смештају и чувању 
уклоњених објеката. 
 Градска управа не сноси одговорност за 
робу која се налази у објекту који се уклања. 
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 Приликом преузимања објеката 
уклоњених са јавне површине, власник је дужан 
да плати трошкове принудног уклањања и 
чувања. 

Члан 106. 
 

 Власник објекта се позива у року од 15 
дана од дана принудног уклањања објекта да 
преузме објекат уз обавештење да ће се улолико 
не преузме објекат у року од 15 дана од дана 
достављања позива исти продати на јавној 
лицитацији. 
 Ако власник не преузме принудно 
уклоњени објекат у року од 60 дана од дана 
принудног уклањања, Градска управа ће га 
продати на јавној лицитацији, а средства 
остварена од такве продаје користе се за 
подмиривање трошкова уклањања и чувања, а 
уколико иста нису довољна, разлика се 
наплаћује од власника. 
 За спровођење поступка јавне лицитације 
и продају објеката Градоначелник ће именовати 
посебну комисију. 
 Кад принудно уклоњени објекат није 
могао бити продат на одржаној јавној 
лицитацији или је очигледно да ће трошкови 
лицитације бити несразмерни са износом 
добијеним продајом или постоји опасност од 
пропадања објекта, принудно уклоњени објекат 
ће се продати у слободној продаји. 
 Ако се купац не може пронаћи у року од 
шест месеци, а власник није преузео објекат, 
принудно уклоњени објекат може да се употреби 
као опште добро, може да се преда у власништво 
предузећу или предузетнику коме је објекат 
поверен на чување или се може уништити. 
 Средства остварена продајом 
привремено одузетог предмета приход су буџета 
Града Зрењанина.  
 
IV ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 107. 
 

 Послове инспекцијског надзора над 
спровођењем ове Одлуке обавља Одељење 
инспекција. 
 
V  ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 108. 
 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

- без одобрења постави или користи 
привремени објекат, 

- не уклони привремени објекат постављен без 
одобрења надлежног органа, 

- не уклони привремени објекат по истеку 
рока важења одобрења, или када се пре 
истека рока важења одобрења, земљиште 
приводи намени предвиђеној урбанистичким 
планом, или се измени намена површине 
јавне намене, 

- ако постави привремени објекат противно 
условима утврђеним овом Одлуком,  

- ако не поштује услове утврђене одобрењем 
за постављање објекта или уређаја, односно 
услове под којима је издато одобрење за 
заузимање површине јавне намене. 

 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана предуезтник. 
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај из става 
1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се физичко лице за 
прекршај из става 1. овог члана. 
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 109. 
 

 Захтеви за издавање одобрења за 
постављање мањих монтажних објеката на 
површинама јавне намене, који су поднети пре 
ступања на снагу ове Одлуке и по којима 
поступак за њихово решавање није покренут, 
решиће се по одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 110. 
 

 Власници мањих монтажних објеката 
који су добили одобрење за постављање истих 
могу задржати односно користити постављене 
објекте и после ступања на снагу ове Одлуке, до 
истека рока важења коришћења земљишта, 
односно до добијања решења којим се наређује 
његово уклањање. 
 Власницима мањих монтажних објеката 
који имају решење о одобравању постављања 
истих на период дужи од периода утврђеног 
овом Одлуком по истеку тог рока, може им се 
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продужити коришћење, односно закуп површине 
јавне намене на наредни период у складу са 
одредбама ове Одлуке. 
 Држаоцима киосака и других мањих 
монтажних објеката, који не поседују уредну 
документацију, а уз захтев су приложили 
потврду Дирекције о плаћеним трошковима 
закупнине, накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта и комуналну таксу за последњу 1 
годину за предметни локалитет, у складу са 
одредбама ове Одлуке површине јавне намене 
могу се дати у закуп непосредном погодбом на 
одређено време до привођења земљишта намени, 
а најдуже на период до 5 година уз могућност 
продужења истог. 

 
Члан 111. 

 
 Сви поступци за уклањање мањих 
монтажних објеката започети до дана ступања на 
снагу ове Одлуке окончаће се по одредбама ове 
Одлуке. 

 
Члан 112. 

 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
органи Градске управе надлежни за: имовинско-
правне послове; послове комуналне инспекције; 
послове урбанизма и послове друштвених 
делатности. 

Члан 113. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о критеријумима и условима за 
постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 13/03, 2/04, 9/05, 1/06 и 
''Службени лист града зрењанина'', бр. 32/08). 
 

Члан 114. 
 

 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: 06-68-2/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 35. став 10. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/09 и 81/09) и члана 31. тачка 5. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанин, на седници одржаној  11.06.2010. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ  О 

ДЕТАЉНОM УРБАНИСТИЧКОM ПЛАНУ 
СТАМБЕНОГ БЛОКА ''ПЕРA 

ДОБРИНОВИЋ'' У  ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком престаје да важи 
ОДЛУКА О  ДЕТАЉНОM УРБАНИСТИЧКОM 
ПЛАНУ СТАМБЕНОГ БЛОКА ''ПЕРA 
ДОБРИНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ бр. I-
06/89/25Б/94 од 01.12.1994. године (''Службени 
лист општине Зрењанин'' бр. 10/94)  и  члана 2. 
став 2. тачка 16. Одлуке о одређивању делова 
УП којима су на територији општине Зрењанин 
уређени простори у намени ''Породично, 
вишепородично и мешовито становање'', а који 
нису у супротности са одредбама Закона о 
планирању и изградњи бр. 06-94-13/03-I-04-01 од 
07.11.2003. године (''Службени лист општине 
Зрењанин'' бр. 11/03.) 

 
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: 06-68-3/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 23. став 3. Закона  о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Службени  гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 24. став 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06), 
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 69. 
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 32/08), Скупштина града 
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Зрењанина на седници одржаној дана 11.06.2010. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''СТАЈИЋЕВО'' 

СТАЈИЋЕВО 
 

Члан 1.  
 
 ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о 
увођењу самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Стајићево'' Стајићево за период 
01.06.2010. до 31.05.2015. године. 
 

Члан 2.  
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-5/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
-  На основу члана 23. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 24. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 67. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08) и 
члана 90. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), грађани 
Месне заједнице ''Стајићево'' Стајићево 
изјашњавањем на референдуму одржаном 15. и 
16.05.2010. као и 22. и 23.05.2010. године, 
донели су  

ОДЛУКУ  
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''СТАЈИЋЕВО'' СТАЈИЋЕВО ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.06.2010.  ДО 31.05.2015. 

 
Члан 1.  

 
 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Стајићево'' за 
период од 01.06.2010. до 31.05.2015. године  
 

Члан 2.  

 
 Одлука о увођењу самодоприноса донета 
је изјашњавањем на референдуму, који је 
спроведен 15. и 16.05.2010. као и 22.и 
23.05.2010.године. 

Члан 3.  
 

 Самодопринос се уводи у нoвцу, у 
укупном износу од 20.700.000 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму  
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава за реализацију пројеката 
који су предмет ове Одлуке.  
 За реализацију пројеката који су предмет 
ове Одлуке Савет месне заједнице ће уз 
претходно разматрање усвојити годишње 
програме и финансијске планове.  
 

Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене:  
 - Изградњу, поправку, одржавање и 
реконструкцију комуналних јавних објеката, 
 - Покриће материјалних и осталих 
трошкова који произилазе из редовне делатности 
месне заједнице и услуге ЈКП, 
 - Финансирање активности друштвених 
организација, удружења, институција и Савета 
Месне заједнице ''Стајићево. 
 

Члан 5. 
 

Одлуку о увођењу самодоприноса 
донели су сви пунолетни грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Стајићево'', као и грађани који 
немају пребивалиште на подручју Месне 
заједнице ''Стајићево'' али имају непокретну 
имовину на подручју Месне заједнице 
''Стајићево'', а средствима самодоприноса се 
побољшава коришћење те имовине.  
 

Члан 6.  
 

 Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства, приход од самосталних делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађана.  
 

Члан 7.  
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
- на нето зараде из радног односа  3% 
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- на приходе од самосталне делатности на које се 
плаћа порез на  доходак грађена у складу са 
законом који уређује порез на доходак грађана
      5% 
- на приход  од пољопривреде и шумарства   10%             
 

Члан 8. 
 

 Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Стајићево'', као и грађани који 
немају пребивалиште на подручју Месне 
заједнице ''Стајићево'', али имају непокретну 
имовину на подручју Месне заједнице 
''Стајићево'', а средствима самодоприноса 
побољшава се коришћење те имовине.  
 Обавеза плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  

 
Члан 9. 

 
 Обрачун и наплата самодоприноса врши 
се у складу са законом.  

Члан 10.  
 

 Средства самодоприноса су  приход 
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на  
рачун број 840-711181843-57.  
 

Члан 11.  
 

 Савет Месне заједнице ''Стајићево'' 
дужан је да најмање једном годишње 
информише грађане о остварењу годишњег 
плана и наменском утрошку средстава 
самодоприноса.  
 Надзорни одбор месне заједнице има 
обавезу сталне контроле о целисходности 
трошења средстава самодоприноса. 
 

Члан 12.  
 

 Стручне и административне послове око 
самодоприноса врши Градска управа града 
Зрењанина – Одељење за послове финансија и 
рачуноводства. 
 Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом.  
 

Члан 13.  
 

 У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет месне 
заједнице ''Стајићево'' ће својом одлуком 

прекинути даљу наплату и о томе известити 
уплатиоце.  

Члан 14.  
 

 У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања, застарелости 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог што није посебно прописано Законом о 
финансирању  локалне самоуправе, сходно се 
примењују одредбе закона којима се  уређује 
порески поступак и пореска администрација. 
  

Члан 15.  
 

 Ова  Одлука објавиће се у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  

 
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''СТАЈИЋЕВО'' СТАЈИЋЕВО 
143 

На основу члана 47. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09), чл. 
20. и 32. а у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 31. тачка 2. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 11.06.2010. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2010. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2010. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 6/10 – пречишћен текст) у члану 1. износ: 
''3.022.567.000'' замењује се износом: 
''3.190.917.000''. 

Члан 2.  
 

 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' после Економске класификације 
712112 – Порез на фонд зарада осталих 
запослених, додаје се нова Економска 
класификација 712113 – Порез на фонд зарада 
лица која остварују приходе од ауторских права 
и права индустријске својине у износу од: 
''10.000''.  

Укупно 712: износ: ''320.000'' замењује се 
износом: ''330.000''.  

Економска класификација 741531 – 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје 
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штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности 
износ: ''70.000.000'' замењује се износом: 
''50.000.000''. 

Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''220.000.000'' замењује се износом: 
''183.350.000''. 

Економска класификација 741536 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
од правних лица износ: ''80.000'' замењује се 
износом:  ''50.070.000''. 

Укупно 741: износ: ''444.140.000'' 
замењује се износом: ''437.480.000''.  
 Економска класификација 742142 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета износ: ''95.000.000'' замењује се 
износом: ''115.000.000''. 
 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист новоа градова износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000''. 

Укупно 742: износ: ''358.291.919'' 
замењује се износом: ''373.291.919''.  
 После укупно 812000 додаје се 
Економска класификација ''911000 – Примања од 
домаћих задуживања''. После Економске 
класификације 911000 додаје се нова Економска 
класификација ''911441 – Примања од 
задуживања од пословних банака у земљи у 
корист новоа градова'', у износу од: 
''160.000.000''. После Економске класификације 
911441 додаје се ''Укупно: 911000'' у износу од: 
''160.000.000''. 
 ''Приходи и примања без пренетих 
средстава из претходне године'' износ: 
''2.934.070.544'' замењује се износом: 
''3.102.420.544''. 
 ''Приходи и примања буџета'' у износу: 
''3.022.567.000'' замењује се износом: 
''3.190.917.000''. 
 Додатни приходи буџетских корисника, 
износ: ''527.398.454'' замењује се износом: 
''913.348.454''. 

Укупни приходи и примања износ: 
''3.549.965.454'' замењује се износом: 
''4.104.265.454''.  
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''2.730.601.000'' замењује се износом: 
''2.868.901.000'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''242.835.000'' замењује се износом: 

''243.785.000'', и колони Укупна средства износ: 
''2.973.436.000'' замењује се износом: 
''3.112.686.000''.  

Eкономскa класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''913.173.000'' замењује се износом: 
''914.173.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''38.682.000'' 
замењује се износом: ''38.832.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''951.855.000'' замењује 
се износом: ''953.005.000''.  

Eкономска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони – 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''18.679.000'' замењује се 
износом: ''18.829.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''95.195.000'' замењује се износом: 
''95.345.000''. 

Eкономска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''18.000.000'' замењује се износом: ''19.000.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''688.078.000'' замењује се износом: 
''694.174.905'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''199.350.000'' замењује се износом: 
''200.150.000'', у колони Укупна средства износ: 
''887.428.000'' замењује се износом: 
''894.324.905''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''152.023.000'' замењује се износом: 
''154.048.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''30.600.000'' 
замењује се износом: ''30.900.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''182.623.000'' замењује 
се износом: ''184.948.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''115.143.000'' замењује се износом: 
''115.813.000'', у колони Укупна средства износ: 
''135.525.000'' замењује се износом: 
''136.195.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''319.194.000'' замењује се износом: 
''320.595.905'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''85.646.000'' 
замењује се износом: ''86.296.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''404.840.000'' замењује 
се износом: ''406.891.905''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''26.999.000'' замењује се износом: ''28.999.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
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корисника износ: ''39.268.000'' замењује се 
износом: ''39.118.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''66.267.000'' замењује се износом: 
''68.117.000''. 

Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''6.858.000'' 
замењује се износом: ''14.458.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''7.176.000'' замењује се 
износом: ''14.776.000''. 

Економска класификација 441- Отплата 
домаћих камата у колони средства из буџета 
износ: ''6.858.000'' замењује се износом: 
''12.858.000'' и колони укупна средства износ: 
''7.151.000'' замењује се износом: ''13.151.000''.  

После екомонске класификације 441 – 
Отплата домаћих камата додаје се економска 
класификација 444 – Пратећи трошкови 
задуживања. У колони Средства из буџета додаје 
се износ: ''1.600.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''25.000'' замењује се износом: ''1.625.000''. 

Економска класификација 450000 - 
Субвенције у колони средства из буџета и у 
колони укупна средства износ: ''414.300.000'' 
замењује се износом: ''526.975.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ: ''414.300.000'' 
замењује се износом: ''526.975.000''.  

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''592.791.000,00'' замењује се износом: 
''593.912.428,59''. Eкономска класификација 463 - 
Текући трансфери осталим нивоима власти  у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''592.791.000,00'' замењује се 
износом: ''593.912.428,59''.  

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''29.255.000,00'' замењује се износом: 
''29.374.047,81''. Eкономска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета  у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''29.255.000,00'' замењује се 
износом: ''29.374.047,81''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''74.146.000'' замењује се износом: 
''83.561.000'',  у колони Укупна средства износ: 
''77.731.000'' замењује се износом: ''87.146.000''. 

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
средства из буџета износ: ''11.250.000'' замењује 
се износом: ''11.665.000'',  у колони Укупна 

средства износ: ''11.585.000'' замењује се 
износом: ''12.000.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''31.846.000'' замењује се износом: 
''33.846.000'', у колони Укупна средства износ: 
''34.828.000'' замењује се износом: ''36.828.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''31.050.000'' замењује 
се износом: ''38.050.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''31.318.000'' замењује се 
износом: ''38.318.000''.  

Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''12.000.000,00'' 
замењује се износом: ''12.272.618,60''.  

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''10.000.000,00'' замењује 
се износом: ''10.272.618,60''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''280.176.000'' 
замењује се износом: ''310.226.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''284.363.454'' замењује се 
износом: ''669.363.454'', у колони Укупна 
средства износ: ''564.539.454'' замењује се 
износом: ''979.589.454''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''276.376.000'' замењује се износом: 
''306.426.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''279.763.454'' замењује се износом: 
''664.763.454'', у колони Укупна средства износ: 
''556.139.454'' замењује се износом: 
''971.189.454''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''266.888.000''  замењује се 
износом: ''295.438.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''270.730.454'' замењује се износом: ''655.730.454'' 
у колони Укупна средства износ: ''537.618.454'' 
замењује се износом: ''951.168.454''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''6.187.000'' замењује се износом: ''7.687.000'' а у 
колони Укупна средства износ: ''14.970.000'' 
замењује се износом: ''16.470.000''. 

Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.022.567.000'' 
замењује се износом: ''3.190.917.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''527.398.454'' замењује се 
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износом: ''913.348.454'' и колони Укупна 
средства износ: ''3.549.965.454'' замењује се 
износом: ''4.104.265.454''.  

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''2.922.730.544'', 
замењује се износом: ''2.930.935.044'' шифра 
економске класификације 74 – Непорески 
приходи износ: ''841.226.463'' замењује се 
износом: ''849.566.463''. 

Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске и финансијске имовине износ: 
''3.010.777.000'' замењује се износом: 
''3.179.127.001'' шифра економске класификације 
4 – Текући расходи износ: ''2.137.810.000'' 
замењује се износом: ''2.274.988.572'', шифра 
економске класификације 41 – Расходи за 
запослене износ: ''913.173.000'' замењује се 
износом: ''914.173.000'', шифра економске 
класификације 42 – Коришћење роба и услуга 
износ: ''688.078.000'' замењује се износом 
''694.174.905'', шифра економске класификације 
44 – Отплата камата износ: ''6.858.000'' замењује 
се износом: ''14.458.000'', шифра економске 
класификације 45 – Субвенције износ: 
''414.300.000'' замењује се износом ''526.975.000'', 
шифра економске класификације 47 – Социјална 
заштита из буџета износ: ''29.255.000'' замењује 
се износом: ''29.374.048'', шифра економске 
класификације 48+49 – Остали расходи износ: 
''86.146.000'' замењује се износом: ''95.833.619'', 
шифра економске класификације 4631 – 
Трансфери износ: ''592.791.000'' замењује се 
износом: ''593.912.429'', шифра економске 
класификације 5 – Капитални издаци износ: 
''280.176.000'' замењује се износом: 
''310.226.000''.  
 После шифре економске класификације 5 
– додаје се економска класификација 91 – 
Задуживање у износу од: ''160.000.000'', после 
шифре економске калсификације 91 додаје се 
шифра економске класификације 911 – 
Задуживање код домаћих кредитора у износу од: 
''160.000.000''. 

Члан 3. 
 
  У Посебаном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
  У члану 3., у ставу 1., износ: 
''3.022.567.000'' замењује се износом: 
''3.190.917.000'' и износ: ''527.398.454'' замењује 
се износом: ''913.348.454''. 
 
 У истом члану у табеларном прегледу:  

 Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 

Извршни и законодавни органи, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони укупна средства износ: 
''18.000.000'' замењује се износом: ''19.000.000'', у 
реду укупно за Скупштину града у колони 
Средства из буџета и у колони укупна средства 
износ: ''35.191.000'' замењује се износом: 
''36.191.000''.  
 У глави 1.01 – Заштитник грађана 
вршиће се следеће измене: После економске 
класификације 415 – Накнаде трашкова за 
запослене додаје се нова економска 
класификација 421 – Стални трошкови износ: 
''25.000'', у колони Средства из буџета и у колони 
укупно. Укупна средства  за главу 1.01 – 
Заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и колони укупно износ: ''5.706.000'' замењује се 
износом: ''5.731.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''40.897.000'' замењује се износом: ''41.922.000''. 
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града и 
заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''40.897.000'' замењује 
се износом: ''41.922.000''. 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 130 - Врше 
се следеће измене:  

Економска класификација 499000 – 
Средства резерве – текућа резерва  у колони 
Средства из буџета и колони укупно, износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: 
''10.272.618,60''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''72.687.000'' замењује се износом: 
''72.959.618,60''. 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''72.687.000'' замењује се 
износом: ''72.959.618,60''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 421 – Стални трошкови износ: 
''18.700.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно замењује се износом: 
''20.700.000''. Eкономска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''14.000.000''.  

Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
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колони укупно, износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
средства из буџета и у колони укупно износ: 
''310.290.000'' замењује се износом: 
''315.790.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 170 – 
Трансакције везане за јавни дуг, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 441 – 
Отплате домаћих камата у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''6.858.000'' 
замењује се износом: ''12.858.000''.  

После економске класификације 441 - 
Отплате домаћих камата додаје се економска 
класификација 444 – Пратећи трошкови 
задуживања у колони Средства из буџета и 
колони укупно износ: ''1.600.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
170 – Градска управа – Трансакције везане за 
јавни дуг у колони средства из буџета и колони 
укупно износ: ''18.648.000'' замењује се износом: 
''26.248.000''. 
 Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита – Економска класификација 
463 – Трансфери осталим нивоима власти – 
Центар за социјални рад у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''25.000.000'' 
замењује се износом: ''25.071.428,59''. 
 Економска класификација 463000 – 
Трансфери осталим нивоима власти – Црвени 
крст у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''960.000'' замењује се износом: 
''2.010.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита у колони средства из 
буџета и колони укупно износ: ''39.360.000,00'' 
замењује се износом: ''40.481.428,59''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  424000 – Специјализоване услуге 
у колони средства из буџета износ: ''2.872.000'' 
замењује се износом: ''2.922.000'' и у колони 
укупно износ: ''2.972.000'' замењује се износом: 
''3.022.000''.  

Укупно за функционалну класификацију 
820 – Глава 3.06– Савез аматерских КУД у 
колони Средства из буџета износ: ''6.000,000'' 
замењује се износом: ''6.050.000'' а у колони 
укупно износ: ''6.100.000'' замењује се износом: 
''6.150.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
820 – Услуге културе – Укупно култура износ: 
''231.786.000'' замењује се износом: ''231.836.000'' 

и у колони укупно износ: ''288.723.000'' замењује 
се износом: ''288.773.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Физичка 
култура, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  424000 – Специјализоване услуге 
у колони средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''30.859.000'' замењује се износом: 
''31.429.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
810 – Глава 3.10 – Услуге рекреације и спорта – 
физичка култура у колони Средства из буџета 
износ: ''125.000.00'' замењује се износом: 
''125.570.000'' а у колони укупно износ: 
''193.045.454'' замењује се износом: 
''193.615.454''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 –Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Глава 
3.14 Средства за програмске активности и 
пројекте друштвених организација савеза и 
удружења грађана за 2010. годину, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 
481000 – Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''5.415.000''. 

Укупно за главу 3.14 - Средства за 
програмске активности и пројекте друштвених 
организација савеза и удружења грађана за 2010. 
годину у колони средства из буџета и колони 
укупно износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''5.415.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони средства из буџета и колони 
укупно износ: ''9.080.000'' замењује се износом: 
''9.495.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 –
Социјална заштита некласификована на 
другом месту - Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 472000 – Фонд 
за стипендирање талентованих ученика у колони 
Средства из буџета и у колони укупно, износ: 
''7.500.000,00'' замењује се износом: 
''7.619.047,81''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони средства из буџета и 
колони укупно износ: ''7.500.000,00'' замењује се 
износом: ''7.619.047,81''. 
Укупно за главу 3.15 – Буџетски фондови у 
колони средства из буџета и у колони укупно 
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износ: ''81.100.000,00'' замењује се износом: 
''81.219.047,81''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.16. Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 425000 – 
Средства за реализацију пројеката месних 
заједница у колони Средства из буџета и колони 
укупно износ: ''2.647.000'' замењује се износом: 
''3.048.905''. 
 Укупно за за функционалну 
класификацију 160 – Опште јавне услуге и главу 
3.16. месне заједнице у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''125.531.000'' 
замењује се износом: ''125.932.905''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.17 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''2.150.000'' и  у колони укупно износ: 
''2.500.000'' замењује се износом: ''2.650.000''. 
 Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''4.680.000'' замењује се износом: 
''4.980.000'' и  у колони укупно износ: 
''14.680.000'' замењује се износом: ''14.980.000''. 

Економска класификација 425000  – 
Текуће поправке и одржавање у колони средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''51.302.000'' замењује се износом: 
''51.952.000'', а у колони укупно износ: 
''298.272.000'' замењује се износом: 
''298.922.000''. 

Економска класификација 426000 – 
Материјал из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''4.900.000'' замењује се 
износом: ''4.750.000'', а у колони укупно износ: 
''6.200.000'' замењује се износом: ''6.050.000''. 

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''3.050.000'' замењује 
се износом: ''5.050.000'', а у колони укупно 
износ: ''3.756.000'' замењује се износом: 
''5.756.000''. 

Економска класификација 483000 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова    и 
судских тела у колони Средства из буџета износ: 
''10.500.000'' замењује се износом: ''17.500.000'', а 
у колони укупно износ: ''10.602.000'' замењује се 
износом: ''17.602.000''. 

Економска класификација 511000 – 
Зграде и грађевински објекти  у колони Средства 
из буџета износ: ''263.193.000'' замењује се 
износом ''291.743.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''181.185.000'' замењује се износом: 
''566.185.000'' а у колони укупно износ: 
''444.378.000'' замењује се износом: 
''857.928.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.17 у колони Средства из буџета 
износ: ''625.918.000'' замењује  се износом 
''663.468.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''254.405.000'' замењује се износом: ''640.355.000'' 
и  у колони укупно износ: ''880.323.000'' 
замењује се износом: ''1.303.823.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.21 ЈП ''Пословни 
простор'',  вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета износ: ''4.300.000'' замењује 
се износом ''5.300.000'' а у колони укупно износ: 
''4.480.000'' замењује се износом: ''5.480.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ: ''55.000.000'' замењује  се износом 
''56.000.000'' и  у колони укупно износ: 
''56.500.000'' замењује се износом: ''57.500.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.22 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''8.000.000'' замењује се износом: 
''8.050.000'' а у колони укупно износ: 
''22.000.000'' замењује се износом: ''22.050.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.22 у колони Средства из буџета 
износ: ''47.900.000'' замењује  се износом 
''47.950.000'', и у колони укупно износ: 
''87.500.000'' замењује се износом: ''87.550.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 436 – ЈКП 
''Градска топлана'', Глава 3.23 ЈКП ''Градска 
топлана'',  вршиће се следеће измене:  
 У колони средства из буџета и у колони 
укупно износ од: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''162.675.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
436 и главу 3.23 у колони средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''162.675.000''. 
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 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета износ: ''1.076.938.000'' 
замењује  се износом ''1.228.213.000'', Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''320.955.000'' замењује се износом: 
''706.905.000'' у колони укупно износ: 
''1.397.893.000'' замењује се износом: 
''1.935.118.000''. 
 Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
''2.901.583.000,00'' замењује се износом: 
''3.068.635.381,40 а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''526.938.454'' замењује се износом: 
''912.888.454'' и у колони укупно износ: 
''3.428.521.454,00'' замењује  се износом: 
''3.981.523.835,40''. 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.022.567.000'' 
замењује се износом: ''3.190.917.000'', а у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''527.398.454'' замењује 
се износом: ''913.348.454'', а у колони укупно 
износ: ''3.549.965.454'' замењује се износом: 
''4.104.265.454''.  

Члан 4. 
 

 После члана 27. додаје се нови члан 27а. 
који гласи: ''У току 2010. године, могуће је 
користити наменска средства буџета града у 
друге сврхе, уз поштовање принципа 
ефикасности и економичности, ради очувања 
ликвидности буџета града, а како би се избегли 
додатни трошкови у погледу задуживања и 
плаћања камата за неблаговремено измирење 
обавеза.'' 

Члан 5. 
 

 Обавезују се сви корисници буџетских 
средстава да усагласе сва акта и Програме за 
2010. годину са Законом о буџетском систему и 
са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
буџету града Зрењанина за 2010. годину.  
 

Члан 6. 
 

Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија Републике Србије и објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-68-6/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 5. став 4. Закона о јавнм 
путевима (''Службени гласник РС'', бр. 101/05 и  
123/07) и члана 31. тачка 35. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 11.06.2010. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ  
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о критеријумима за 
категоризацију општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева на територији града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 4/2010) у члану 1. наслов тачке 1. мења се и 
гласи. ''1. ЈАВНИ ПУТЕВИ У НАСЕЉУ – 
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ''. 
 У истом члану у тачки 1. после речи 
''насељу'' додају се речи '' – општинским 
путевима''. 
 У истом члану у тачки 2. после речи 
''повезују'' додаје се реч ''делове''.  
 

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: 06-68-7/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу чл. 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 11.06.2010. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О КАНДИДАТУРИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА ''ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ КУЛТУРЕ'' 
2020. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком град Зрењанин кандидује 
се за ''Европску престоницу културе'' 2020. 
године. 

Члан 2. 
 
 Припремне радње у вези са 
кандидатуром града Зрењанина за ''Европску 
престоницу културе'' 2020. године, предузимаће 
Радна група коју Скупштина града Зрењанина 
образује посебним решењем.  

 
 
 

Члан 3. 
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-8/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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  На основу члана 32. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07), члана 31. тачка 6. и члана 108. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана  
11.06.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 32/08), 
члан 37. мења се и гласи: 

''Члану Савета престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран: 

-  подношењем оставке, 
-  ако је правноснажном одлуком лишен 

пословне способности, 
- ако је правноснажном одлуком суда 

осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци, 

-  губљењем држављанства, 
-  променом пребивалишта ван подручја 

месне заједнице и 
-  смрћу.'' 

 
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: 06-68-9/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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          На основу  члана 4. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 
25/2002, 107/2005, 108/2005-исправка, 123/07– 
др. закон), и члана 31. Статута града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 ) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 11.06.2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА” ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

          У Одлуци о Оснивању Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина” Зрењанин ( “Службени лист 
општине Зрењанин” бр. 5/00-пречишћен текст, 
5/00, 7/00 и 13/06 ) у свим члановима  у којима се 
налазе речи:  ''Скупштина општине'' у 
одговарајућем падежу замењују се речима:  
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''Скупштина града'' у одговарајућем падежу, 
речи: ''Председник општине'' у одговарајућем 
падежу замењују се речју: ''Градоначелник'' у 
одговарајућем падежу а реч:  ''општина'' у 
одговарајућем падежу замењује се речју: ''град'' у 
одговарајућем падежу  

 
Члан 2. 

 
          У члану 1. у ставу 1. Одлуке  реч: 
''Тепличка'' замењује се речима: ''Слободана 
Бурсаћа''. 

Члан 3. 
 

          Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
 
          ''Дирекција обавља следеће послове: 

- аналитичко-студијске послове из области 
просторног и урбанистичког планирања, 

- израђује програме динамике, фазе израде 
планских докумената, 

- припрема иницијалне предлоге за доношење 
планских докумената од стране Скупштине 
града, 

- припрема и израђује просторне и 
урбанистичке планове и предлаже мере за 
њихово спровођење и  друге акте који се 
односе на планирање, уређење и коришћење 
простора,  

- израђује стратешке процене утицаја планова 
на животну средину, 

- израђује пројекте парцелација и 
препарцелација, пројекте исправке границе 
суседних парцела и урбанистичке пројекте, 

- израђује правила грађења и прикупља услове 
од надлежних јавних предузећа, органа и 
организација за локацијску дозволу, 

- израђује информацију о локацији, 
- израђује – издаје услове из планских 
докумената за потребе решавања имовинско-
правних односа, конверзије неизграђеног 
грађевинског земљишта, измене граница 
суседних парцела, 

-  израђује елаборате о уређењу јавних 
површина и израђује урбанистичке услове и 
сагласности, 

- обавља и друге стручне послове у вези са 
применом закона којим се уређује област 
планирања, изградње објеката  и уређења 
грађевинског земљишта, 

- води информационе основе, односно 
праћење, обраду и анализирање података и 
елемената неопходних за примену, 
доношење и спровођење просторних и 
урбанистичких планова – ГИС, 

- врши послове истраживања за потребе 
планирања и уређења простора, 

- евидентира и чува документацију која се 
односи на планирање и уређење простора, 

- развија информациони систем за потребе 
уређења простора и рационалног развоја 
делатности из надлежнности локалне 
самоуправе, 

- уређује и обезбеђује вршење послова 
уређивања и коришћења грађевинског 
земљишта  и исте обавља у име и за рачун 
града Зрењанина, 

- припрема — израђује средњорочне и 
годишње програме уређивања грађевинског 
земљишта у форми нацрта и доставља их 
оснивачу , 

- предлаже органима локалне самоуправе мере 
ради бољег и рационалнијег планирања 
простора и коришћења грађевинског 
земљишта, 

- врши обрачун накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта и закључује уговоре 
о плаћању исте,  

- прати реализацију наплате накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, 

- врши припремне радње и даје иницијалне 
предлоге за покретање поступка 
експропријације и административног 
преноса некретнина за потребе уређивања 
грађевинског земљишта, 

- предлаже Скупштини града критеријуме за 
категоризацију јавних и некатегорисаних 
путева који су у надлежности града и 
њихову категоризацију, 

- управља јавним путевима (општинским 
путевима и улицама) у складу са законом 
што обухвата следеће послове: коришћење 
јавног пута (организовање и контрола 
наплате накнаде за потребе јавног пута, 
вршење јавних овлашћења и сл. ) заштита 
јавног пута и вршење инвеститорске 
функције на изградњи и реконструкцији 
јавног пута, организовање и обављање 
стручних послова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити 
јавног пута, уступање радова на одржавању 
јавног пута спровођењем поступка јавних 
набавки, организовање стручног надзора над 
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 
заштитом јавног пута, означавање јавног 
пута и вођење евиденције о јавним путевима 
и о саобраћајно-техничким подацима за те 
путеве и издаје саобраћајно-техничке услове, 

- доноси средњорочне планове и годишњи 
програм изградње, реконструкције, 
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одржавања и заштите јавних путева који су у 
надлежности града, уз сагласност оснивача, 

- организује вршење техничке и финансијске 
контроле извршења годишњег програма и 
средњерочног плана радова на одржавању, 
заштити и развоју путне мреже, 

- у својству управљача општинским путевима, 
улицама и некатегорисаним путевима 
поверава извођење радова на редовном 
одржавању и заштити путева, 

- обавља консалтинг послове на изградњи 
инфраструктурних објеката од посебног 
интереса за град и координира активности 
при изградњи објеката чији је град 
инвеститор, 

- прдлаже Скупштини града доношење 
средњорочних планова и годишњих 
програма изградње, инвестиционог и 
редовног одржавања објеката чији је 
корисник град и врши стручни надзор над 
извођењем радова на одржавању тих 
објеката, 

- уступа извођење радова на вршењу услуга из 
делатности за које је основана, 

- обавља све административно-техничке, 
правне  и финансијске послове предвиђене 
законом ради реализације свих активности 
предвиђених годишњим програмима, 

- врши техничку и финансијску контролу 
послова извођења радова и вршења услуга 
које уступа путем јавних набавки, 

- на захтев оснивача даје мишљење и пружа 
стручну помоћ из делатности које обавља, 

- врши обједињену наплату накнада за 
обављање комуналних  делатности и других 
услуга, 

- врши обрачун накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, прати реализацију 
наплате  и предлаже принудну наплату, 

- врши инвеститорске послове за трећа лица, 

- води књигу основних средстава за објекте у 
власништву града за које је вршила 
инвеститорске послове а који се не воде у 
другим јавним предузећима, односно 
градској управи, 

- врши и друге послове које јој повери 
оснивач. 
          Град Зрењанин у својству оснивача 
Дирекције и Дирекција могу поједина права 
и обавезе у обављању делатности из 
претходног става уредити уговором у складу 
са законом. 

Члан 4. 
 

          Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
          ''Дирекција може самостално, на тржишту, 
обављати  следеће послове: 

− 74140  консалтинг и менаџмент послови 
− 74201  просторно планирање 
− 74202  пројектовање грађевинских и других 
објеката 

− 74203  инжењеринг 
− 74204  остале архитектонске и инжењерске 
активности и технички савет 

− 75140 помоћне активности за 
функционисање државе 

− 70200  изнајмљивање некретнина 
− 70320 управљање некретнинама за туђ рачун 
− 72100 пружање савета у вези са 
компјутерском опремом 

− 72200  пружање савета и израда 
компјутерских програма 

− 72300  обрада података 
− 72400  изградња базе података 
− 45110 рушење и разбијање објеката, 
земљани радови 

− 45230 изградња саобраћајница, 
аеродромских писта и спортских терена 

− 90000 одстрањивање отпадака и смећа, 
санитарне и сличне активности 

− 63214  услуге у друмском саобраћају 
− 65232  остало финансијско посредовање'' 

           
 

Члан 5.  
 

          У члану 9а  иза 9. алинеје додају се нове 
алинеје 10, 11, 12, 13, 14 и 15. које гласе: 
''- доноси средњорочни план и годишњи програм 
изградње, реконструкције, одржавања и заштите 
јавних путева који су у надлежности града 
Зрењанина, уз сагласност оснивача, 
- предлаже Скупштини града Одлуку о 
критеријумима и мерилима за категоризацију 
јавних путева  и акт о категоризацији јавних 
путева који су у надлежности града, 
-  утврђује висину накнаде за употребу јавног 
пута у оквиру надлежности града Зрењанина, уз 
сагласност Скупштине града, 
-  предузима мере ради обезбеђења трајног, 
непрекидног и квалитетног одржавања и 
заштите општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева на територији града 
Зрењанина, 
-   утврђује Нацрте  средњорочних и годишњих 
програма уређивања грађевинског земљишта и  
упућује их оснивачу, 
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-  утврђује Нацрте  средњорочних и годишњих 
програма изградње, инвестиционог и редовног 
одржавања објеката чији је корисник град и 
упућује их оснивачу.'' 
       У истом члану досадашња  алинеја 10. 
постаје алинеја 16.    
 

Члан 6. 
 
         Управни одбор Дирекције је дужан да у 
року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке 
усклади  Статут предузећа и друга акта са истом 
те да их достави оснивачу ради давања 
сагласности. 

Члан 7. 
 

         Ова Одлука ће се објавити у “Службеном 
листу града Зрењанина”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА  ГРАДА 
Број: 06-68-10/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 32. став 3. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина је на 
седници одржаној дана 11.06.2010. године, 
донела следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 1. ОДОБРАВА СЕ јавно задуживање 
града Зрењанина (дугорочно) код пословне 
банке у износу до 160.000.000,00 динара. 
 2. СРЕДСТВА из тачке 1. ове Одлуке 
користиће се за финансирање изградње нове 
котларнице у ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин. 
 3. НАЛАЖЕ СЕ Градоначелнику града 
Зрењанина да покрене поступак јавне набавке и 
изврши одабир најповољнијег понуђача. 
 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градоначелник да 
Скупштину града Зрењанина обавести о јавном 
задужењу и условима задужења, као и да једном 
годишње Скупштину извештава о утрошеним 
средствима и отплати одобреног јавног 
задужења. 
 5. Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-11/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени 
Статута ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН коју је 
усвојио Управни одбор тог предузећа дана 
18.05.2010.године, под бројем 984-06. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-25/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 23. и члана 
108. став 1. Статута града Зреањнина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 11.06.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ У 

ВЕЗИ СА КАНДИДАТУРОМ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА ЗА ''ЕВРОПСКУ 
ПРЕСТОНИЦУ КУЛТУРЕ''  

2020. ГОДИНЕ 
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 I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за 
предузимање припремних радњи у вези са 
кандидатуром града Зрењанина за ''Европску 
престоницу културе'' 2020. године (у даљем 
тексту: Радна група).  
 II. Радна група има председника и 13 
чланова, и то: 

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ: 
Биљана Стајић, одборник Скупштине 

града Зрењанина, 
  

ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ: 
1. Мирослав Тубић, одборник Скупштине 

града Зрењанина, 
2. Мишо Живанов, графички дизајнер, 
3. Весна Ђорђевић, дипл. архитекта, 
4. Милица Грубачки, активиста Центра за 

међународну сарадњу Зрењанин, 
5. Иван Трифуњагић, ПР Народног 

позоришта ''Тоша Јовановић'', 
6. Ивана Кукољ Соларов, оперативни 

директор Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'', 

7. Владимир Васиљев, директор Градске 
народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'', 

8. Анкица Достанић, директор Културног 
центра Зрењанин, 

9. Божидар Воргић, директор Народног 
музеја Зрењанин, 

10. Бранислав Грубачки, председник Покрета 
''Нови оптимизам'', 

11. Игор Ковач, директор Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин, 

12. Бојан Којчић, дипл. историчар уметности и 
13. Владимир Ђурић, програмски директор 

Културног центра Зрењанин. 
 III. Задатак Радне групе је предузимање 
припремних радњи за кандидатуру града 
Зрењанина за ''Европску престоницу културе'' 
2020. године. 
 IV. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-26/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), сходно члану 13. Одлуке 

о оснивању Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08 и 6/10) и на 
основу члана 34. Статута Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 11.06.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 ВЛАДИМИР ТЕШИЋ, дипл.инг. 
електротехнике, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора ЈКП ''Градска 
топлана '' Зрењанин. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-68-30/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 13. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08 и 6/10) и члана 33. и 
34. Статута Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана'' Зрењанин, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ВЛАДИМИР ТЕШИЋ, дипл.инг. 
електротехнике, именује се за директора ЈКП 
''Градска топлана '' Зрењанин на период од 4 
године. 

II 
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 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-68-31/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 
 НАДА РИКАЛО, дипл. правник, 
разрешава се дужности члана Градске изборне 
комисије у сталном саставу у Зрењанину. 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Нада Рикало је именована за члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог Српске радикалне 
странке 27.06.2008. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-59-3/08-I-
04-01 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/08). 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се Нада Рикало 

разреши дужности члана Градске изборне 
комисије у сталном саставу у Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу члана Градске изборне комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-32/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл. правник, 
именује се за члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
одборничке групе Српска радикална странка.           
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 



Страна 228               Број 9              Службени лист града Зрењанина                         11. јун 2010. год. 

 Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 
Нада Рикало, дипл. правник, је именована за 
члана Градске изборне комисије у сталном 
саставу у Зрењанину, на предлог Српске 
радикалне странке.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се уместо Наде 
Рикало, за члана Градске изборне комисије 
именује Марија Милишић, дипл. правник.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању члана  Градске изборне комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-33/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 

 
 МИЛАН ТОМАШЕВИЋ, инжењер 
машинства, разрешава се дужности члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 

 Милан Томашевић је именован за члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог Српске радикалне 
странке 24.11.2008. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-113-27/08-I-
10-00 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
28/08). 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се Милан 
Томашевић разреши дужности члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу члана Градске изборне комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-34/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

МАРИЈАНА ЈОКИЋ, дипл. правник, 
именује се за члана Градске изборне комисије у 
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сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
одборничке групе Српска радикална странка.           
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 
 Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-113-27/08-I-10-00 од 24.11.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 28/08) 
Милан Томашевић, инжењер машинства, је 
именован за члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог Српске 
радикалне странке.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се уместо Милана 
Томашевића, за члана Градске изборне комисије 
именује Маријана Јокић, дипл. правник.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању члана  Градске изборне комисије.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-35/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 

 
 ВОЈИН КОМАНОВ, дипл. економиста, 
разрешава се дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 Војин Команов је именован за заменика 
члана Градске изборне комисије у сталном 
саставу у Зрењанину, на предлог Српске 
радикалне странке 27.06.2008. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-59-3/08-I-
04-01 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/08). 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се Војин Команов 
разреши дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину.  
 
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу заменика члана Градске изборне 
комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-36/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

МИЛАН ТОМАШЕВИЋ, инжењер 
машинства, именује се за заменика члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог одборничке групе Српска 
радикална странка.           

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 
 Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 
Војин Команов, дипл. економиста, је именован 
за заменика члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог Српске 
радикалне странке.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се уместо Војина 
Команова, за заменика члана Градске изборне 
комисије именује Милан Томашевић, инжењер 
машинства.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању заменика члана  Градске изборне 
комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-37/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 
 

 ИВАН ТОДОРОВ, дипл. правник, 
разрешава се дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 Иван Тодоров је именован за заменика 
члана Градске изборне комисије у сталном 
саставу у Зрењанину, на предлог Српске 
радикалне странке 27.06.2008. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-59-3/08-I-
04-01 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/08). 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се Иван Тодоров 
разреши дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 



11. јун 2010. год.               Број 9              Службени лист града Зрењанина                            Страна 231 

о разрешењу заменика члана Градске изборне 
комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-38/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

АЛЕКСАНДАР МУЛИЋ, студент, 
именује се за заменика члана Градске изборне 
комисије у сталном саставу у Зрењанину, на 
предлог одборничке групе Српска радикална 
странка.           

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 
 Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 

Иван Тодоров, дипл. правник, је именован за 
заменика члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог Српске 
радикалне странке.  
 Одборничка група Српске радикалне 
странке поднела је захтев да се уместо Ивана 
Тодорова, за заменика члана Градске изборне 
комисије именује Александар Мулић, студент.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању заменика члана  Градске изборне 
комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-39/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 12. Одлуке о 
преузимању права, обавеза и одговорности 
оснивача РО ''Дом младости'' Зрењанин 
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 
7/91, ''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
6/92, 1/98 и 4/98 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 14/09) и члана 27. Статута 
Културног центра Зрењанина Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  
ЗРЕЊАНИНА               

 
I 

 
НЕБОЈША СТОЈАДИНОВ, службеник, 

разрешава се дужности члана Управног одбора 
Културног центра Зрењанина. 
   

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-40/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 12. Одлуке о 
преузимању права, обавеза и одговорности 
оснивача РО ''Дом младости'' Зрењанин 
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 
7/91, ''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
6/92, 1/98 и 4/98 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 14/09) и члана 27. Статута 
Културног центра Зрењанина Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  
ЗРЕЊАНИНА                

 
I 

 
 ПАЉОВ АДАМ, именује се за члана 
Управног одбора Културног центра Зрењанина. 
   

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-41/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), члана 9. Одлуке о оснивању ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08 и 6/10) и 
сходно члану 30. Статута ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 11.06.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 
ЗРЕЊАНИН                

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности члана 
Управног одбора ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин: 

− СВЕТИСЛАВ ВУКОТИЋ, дипл. инг. маш., 
представник запослених 

− мр. АЛЕКСАНДАР СТАРЧЕВИЋ, дипл. 
инг.  за развој, представник запослених 

   
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-42/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), члана 9. Одлуке о оснивању ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08 и 6/10) и члана 
30. Статута ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 11.06.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 
ЗРЕЊАНИН                

 
I 

 
 У Управни одбор ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин именују се: 

− ИЛИЈА СВИЛАР, дипл. ецц., представник 
запослених 

− КСЕНИЈА МАРИНКОВИЋ, економски 
техничар, представник запослених 
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II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-43/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), сходно члану 15. Одлуке о оснивању 
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08 и 6/10) и 
на основу члана 38. Статута ЈКП ''Градска 
топлана'' Зрењанин Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 11.06.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 

ЗРЕЊАНИН                
 

I 
 

ВЕСНА ЛОЈПУР, дипл. правник, 
представник запослених разрешава се дужности 
члана Надзорног одбор ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-44/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), члана 15. Одлуке о оснивању ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08 и 6/10) и члана 

38. Статута ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 11.06.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 

ЗРЕЊАНИН                
 

I 
 

ДРАГАН КОЦИЋ, правник, представник 
запослених, именује се за члана Надзорног 
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин. 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-45/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

167 
На основу члана 53, 54. и 55.  Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Јован 
Јовановић Змај'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Весна Оприн, наставник разредне наставе 
2. Наташа Вујин-Белча, наставник разредне 

наставе 
3. Јасмина Мијатовић, наставник математике 
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4. Татјана Лојевић, професор 
5. Никола Живков, тех.инг. 
6. Срђан Нешковски,  
7. Марија Димитријевић, службеник 
8. Др Душан Рајић, лекар 
9. Душан Живков, дипл. инг. пољопривреде 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Достанић Зорица, менаџер продаје 
2. Славица Куручев, дипл.економиста 
3. Ивана Младеновић, апсолвент 
 
-    представници запослених : 
4. Сандра Пустињак, наставник српског 

језика 
5. Ненад Ненадић, наставник енглеског 

језика 
6. Силвија Нухановић, наставник разредне 

наставе 
 
-   представници родитеља: 
7. Марија Димитријевић, дипл.правник 
8. Душан Дамјановић, ССС 
9. Душан Живков, дипл. инг. пољопривреде 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 
 

 
 

IV 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-46/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

168 

На основу члана 53, 54. и 55.  Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 
ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар 
Петровић Његош'' Зрењанин даном истека 
мандата 13.06.2010. године: 
 

1. Милорад Смиљковић, приватни 
предузетник 

2. Љиљана Стокић, инжењер текстилне 
технологије 

3. Весна Петровић, професор српског језика 
и књижевности 

4. Фросина Пантош, специјални педагог 
5. Душан Штефкић, пензионер 
6. Снежана Сантовац, професор географије 
7. Милан Илић, адвокат 
8. Ковачевић Марија, 
9. Иван Штефковић, професор 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Недељко Голушин, новинар 
2. Милосава Лукић, приватни предузетник 
3. Драган  Зечевић, пензионер 

 
- представници запослених : 
 

4. Славка Гуглета, наставник математике 
5. Милена Суботин, наставник српског језика 
6. Татјана Чихорић Шерфезе, наставник 

разредне наставе 
 
-   представници родитеља: 

7. Драгана Гардиновачки, судија 
8. Жарко Цветић, координатор Одељења за 

логистику 
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9. Светлана Вељковић, наставник здравст-
вене неге 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-47/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

169 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' 
Зрењанин даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 

1. Горан Којић, економиста, 
2. Далибор Бубњевић, економиста,  
3. Олга Лукић Гавранић, наставник,  
4. Наташа Попов,  
5. Карима Лабанац, IV степен стручне 

спреме, 
6. Светозар Оџић, дипл. инг. електротехнике,  
7. Нада Терзић, наставник разредне наставе,  
8. Борислав Мајсторовић, професор физичког 

васпитања,  
9. Живко Срданов, наставник физике.  

 
II 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''2.октобар'' Зрењанин, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јелена Оџић, економиста, 
2. Злата Богарошки, дипл. ецц., 
3. Соња Драгић, струковни инжењер 

технологије.  
 
-    представници запослених : 

4. Наташа Живојин, наставник,  
5. Наташа Ненић, наставник,  
6. Живко Срданов, наставник.  

 
-   представници родитеља: 

7. Светозар Оџић, дипл. инг. електротехнике,  
8. Александра Магазин, дипл. инг. 

пољопривреде,  
9. Станислав Стеванов, техничар електро-

технике.  
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-48/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

170 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА  
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
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I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Соња 
Маринковић'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Гизела Катона Дебрецени, наставник 
физике 

2. Јанош Пушкаш, професор информатике 
3. Еди Даруши, професор социологије 
4. Драгана Станков, наставник физичке 

културе 
5. Ангела Лазар, наставник биологије 
6. Предраг Бабић, педагог 
7. Љубомир Момирски, дипл. економиста 
8. Данијел Вршка, орг.културних активности 
9. Каталин Молнар, домаћица 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Соња Маринковић'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Роберт Ђери, машински инжењер 
2. Елена Вајда, дипл.инжењер информатике 
3. Гизела Катона Дебрецени, наставник 

физике 
 
-    представници запослених : 

4. Весна Јовановић, наставник разредне 
наставе 

5. Светлана Симићевић, наставник српског 
језика 

6. Снежана Радивојев, наставник разредне 
наставе 

-   представници родитеља: 
7. Андраш Кири, земљорадник 
8. Ерика Лацко, економиста 
9. Габриела Лукач, наставник разредне 

наставе 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-49/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

171 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' 
Зрењанин даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 

1. Јон Китареску, пензионер, 
2. Анета Чупић, професор, 
3. Цвета Цвејанов, екон.техничар, 
4. Миодраг Мијатов, професор тех. 

васпитања и образовања, 
5. Наташа Станић, наставник разредне 

наставе, 
6. Зорица Трифунов, наставник разредне 

наставе, 
7. Миодраг Грубачки, пом. истраживач у 

математици, 
8. Александра Максић, професор 

филозофије, 
9. Љупка Бојовић Цвејић, дипломирани 

правник. 
 

II 
  
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Драгана Табачки, професор српске 
књижевности, 

2. Јон Китареску, пензионер, 
3. Себастијан Дорожан, студент. 
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-    представници запослених : 

4. Марија Турински, професора српске 
књижевности и језика,  

5. Игор Јакшић, професора физичког 
васпитања, 

6. Зорана Ракић, професора разредне наставе. 
 
-   представници родитеља: 

7. Данијела Војна, професора разредне 
наставе, 

8. Миодраг Грубачки, помоћног истраживача 
у математици, 

9. Александра Максић, професора филозо-
фије. 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 

 
IV 

  
Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-50/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

172 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Зрењанин даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 

1. Др Ноеми Тишлер-Миклош, лекар 
2. Снежана Шогоров, медицинска сестра 
3. Весна Крџић, професор 
4. Јелена Срдановић, професор географије 
5. Славица Нађалин, професор физичког 
6. Јадранка Слијепчевић, наставник разредне 

наставе 
7. Оливера Лукић, лекар 
8. Марија Јањић, дипл.ецц. 
9. Весна Вита Мутавџић, дипл. Ецц. 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Димитрије Војводић, новинар 
2. Иван Пушић, дипл.ветеринар 
3. Александар Јосимовић, магистар 

менаџмента 
 
-    представници запослених : 

4. Славица Нађалин, наставник физичког 
васпитања 

5. Ружица Марков, наставник разредне 
наставе 

6. Гордана Арва, педагог 
 
-   представници родитеља: 

7. Данијела Станков, 
8. Марија Јањић, дипл.ецц. 
9. Весна Вита Мутавџић, дипл. Ецц. 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
IV 

  
Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-51/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

173 
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На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Доситеј 
Обрадовић'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Станислав Панић, дипл.правник,  
2. Ружица Лупулеску, професор, 
3. Лепосава Рус Кирћански, професор, 
4. Ибојка Ерић Крижан, наставник хемије, 
5. Диана Штефкић, професор биологије, 
6. Љиљана Петровачки, професор разредне 

наставе, 
7. Зорица Пајташев Бабић, дипл. правник, 
8. Емил Шарвари, радник, 
9. Бранислава Гутеша, професор.  

 
II 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Гордана Ласло, текстилни техничар, 
2. Владимир Петровић, професор физичког 

васпитања, 
3. Гордана Чавић, економски техничар.  

 
-    представници запослених : 

4. Гордана Радаковић, професор српског 
језика, 

5. Славојка Дорословачки, професор разред-
не наставе, 

6. Симо Ћоровић, дипл. правник. 
 
-   представници родитеља: 

7. Марија Тушкан, лекар, 
8. Жељко Мркајић, комерцијалиста, 
9. Предраг Танацковић, профосор физичког 

васпитања.  
 

III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-52/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

174 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Цветана Воргић, техн. 
2. Биљана Грек, професор 
3. Душанка Милош, професор 
4. Радмила Ракић, наставник хемије 
5. Дарко Радлински, професор физичког 

васпитања 
6. Данијела Матић, педагог 
7. Сава Адамов, т.т. техничар 
8. Предраг Берар, електротехничар 
9. Мила Пећанац, архитекта 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
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- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Јанош Чапо, пензионер, 
2. Светислав Лудошки, самостални ликовни 

уметник, 
3. Кристина Вукићевић Недељков, професор 

информатике.  
 
-    представници запослених : 

4. Дарко Радлински, професор физичког 
васпитања 

5. Данијела Матић, педагог 
6. Павија Иванић, професор разредне наставе 

 
-   представници родитеља: 

7. Предраг Берар, електротехничар 
8. Мила Пећанац, архитекта 
9. Маја Глумац, фризер 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-53/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
175 

На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Др Јован 
Цвијић'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Александар Лудошки, професор информа-
тике 

2. Душко Мајкић, пензионер 
3. Јован Цветић, дипл. ецц. 
4. Зденка Вуковић, наставник разредне 

наставе 
5. Снежана Ћурчић, професор биологије 
6. Владимир Стојшин, професор информа-

тике 
7. Стеван Греговић, дипл.инг. 
8. Александар Чавић, висока стручна спрема 
9. Гордана Николић, наставник разредне 

наставе 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Соња Павков, дипл.еколог 
2. Биљана Терзић, дипл.инжењер грађевине 
3. Мира Струхар, хемијски техничар 

 
-    представници запослених : 

4. Снежана Ђокић, професор географије 
5. Снежана Ћурчић, професор биологије 
6. Мира Пилауер, наставник разредне 

наставе 
 
-   представници родитеља: 

7. Невенка Ковачевић, дипл.глумац 
8. Смиљана Берар, психолог 
9. Нешка Андрић, дипл.правник 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-54/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
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З Р Е Њ А Н И Н  
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

176 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО МИХАЉ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 
1. Ђерђ Таборош, инг. елек,.  
2. Едит Чордаш, дипл. правник, 
3. Моника Шетет, пољ. техничар, 
4. Атила Молнар, професор биологије, 
5. Индира Николић, професор разредне наставе, 
6. Јолан Ситаш, наставник српског језика, 
7. Тибор Мајер, прехрамбени инжењер, 
8. Маја Недимовић, текст. техничар, 
9. Атила Мезеи, електроинсталатер. 
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Серво Михаљ'' 
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јудита Варга, васпитач, 
2. Тибор Немет, маш. техничар, 
3. Ђерђ Табороши, електротехничар.  

 
-    представници запослених : 

4. Ференц Шимон, наставник техничког 
образовања, 

5. Смиљана Маринац, наставник разредне 
наставе, 

6. Саша Радошевић, професор српског језика.  
 
-   представници родитеља: 

7. Марија Бодо Потурица, васпитач, 
8. Оливера Шеварика, медицинска сестра,  

9. Тијана Миљатовић, угоститељ. 
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 

 
IV 

  
Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-55/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

177 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО'' 

АРАДАЦ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Братство'' 
Арадац даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 

1. Јан Звара, новинар,  
2. Златислав Ненин, инг. геодезије,  
3. др Милена Константиновић,  
4. Марка Којић, наставник разредне наставе, 
5. Јадранка Виљачик, наставник разредне 

наставе,  
6. Јелена Сирар, наставник српског језика,  
7. Магдалена Лабат, домаћица,  
8. Маријана Павковић, трговац,  
9. Снежана Савић, трговац.  

 
II 
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 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац, почев 
од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Павел Мало, земљорадник, 
2. Јан Светлик, доктор ветеринарске 

медицине,  
3. Дејан Ракић, руководилац пољоприв-

редних машина.  
 
-    представници запослених : 

4. Јадранка Виљачик, наставник,  
5. Пирошка Велисављевић, наставник,  
6. Татјана Рељин, наставник.  

 
-   представници родитеља: 

7. др Соња Калуђерски, физиотерапеут, 
8. Бранислава Јановски, домаћица,  
9. Александра Пантић Хрубик, домаћица.  

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-56/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
 
178 

На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' 
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић'' 
Банатски Деспотовац даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 
1. Стана Субашић, наставник разредне наставе 
2. Славица Дамјанов, професор руског језика 
3. Гордана Милојков, професор разредне наставе 
4. Валерија Аврамовић, економиста 
5. Светлана Станивук, III степен 
6. Радомир Топаловић, економиста 
7. Горан Шавија, електричар 
8. Мирко Трифуновић, трговац 
9. Тоде Ђукић,  
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски 
Деспотовац, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Шпиро Краварушић, економиста 
2. Манојло Бојиновић, пољопривредник 
3. Јована Бошњак, трговац 

 
-    представници запослених : 

4. Недељко Велимир, професор физичке 
културе 

5. Стеван Каурин, наставник музичке 
културе 

6. Стана Субашић, професор разредне 
наставе 

 
-   представници родитеља: 

7. Весна Баришић, ССС 
8. Младен Месарош, НК радник 
9. Радомир Топаловић, ССС 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
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Број: 06-68-57/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

179 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО 
ЈЕДИНСТВО'' БЕЛО БЛАТО 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Братство 
јединство'' Бело Блато даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Славољуб Грозданов, професор,  
2. Кристина Видрач, професор,  
3. Золтан Тот, тракториста,  
4. Илонка Вршка, васпитач,  
5. Данијела Хромчик, професор разредне 

наставе,  
6. Бранка Васиљевић, психолог,  
7. Мирослав Долинај, економски техничар,  
8. Атила Гила, машинбравар,  
9. Елинда Хањик, текстилни техничар.  

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Братство јединство'' 
Бело Блато, почев од 14.06.2010. године: 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Анка Јанто, дактилограф,  
2. Паљко Ђуричек, пољопривредни 

механичар,  
3. Ерика Бабински, васпитач. 

 
- представници запослених : 

4. Милена Года, административни радник, 
5. Жолт Нађ, наставник разредне наставе,  
6. Соња Тасевски, наставник српског језика.  

 
-   представници родитеља: 

7. Весна Ладвански, спремачица,  

8. Анита Мишић Јонаш, приватни 
предузетник,  

9. Славица Жижић, ветеринарски техничар.  
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-58/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
180 

На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1. ОКТОБАР'' 

БОТОШ 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''1. октобар'' 
Ботош даном истека мандата 13.06.2010. године: 

1. Живица Параводић, маш. бравар, 
2. Златомир Сремац, предузетник,  
3. Драгиша Маргић, 
4. Радосна Дунђерин, наставник разредне 

наставе,  
5. Снежана Адамов, наставник биологије и 

хемије,  
6. Иванка Јанкулов, наставник разредне 

наставе,  
7. Снежана Зарић, 
8. Славица Убавић, произвођач прехрам-

бених производа, 
9. Зорица Паскулов, пољ. техничар.  
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II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''1. октобар'' Ботош, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јанош Немет, аутомеханичар,  
2. Зоран Илијашев, службеник, 
3. Драган Анчин, професор информатике.  

 
-    представници запослених : 

4. Иванка Јанкулов, наставник разредне 
наставе,  

5. Радосна Дунђерин, наставник разредне 
наставе,  

6. Драгана Грујић, наставник. 
 
-   представници родитеља: 

7. Зорица Паскулов, пољ. техничар 
8. Славица Убавић, произвођач прехрам-

бених производа, 
9. Марија Лазић, средња стручна спрема.  

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-59/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

181 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН 
КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Стеван 
Книћанин'' Книћанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Драган Величковић, студент 
2. Слађан Николић, кондуктер 
3. Дејан Димитријевић, дипл.инг. 
4. Анка Чобанов, наставник српског језика 
5. Смиља Миленовић, наставник разредне 

наставе 
6. Јелка Маринковић, наставник разредне 

наставе 
7. Мирослав Стоиљковић, ветеринарски 

техничар 
8. Драгиша Митић, аутомеханичар 
9. Бранкица Билаћ, хемијски техничар 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' 
Книћанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Драган Величковић, доктор медицине 
2. Слађан Николић, кондуктер 
3. Србољуб Стојковић, службеник 

 
-    представници запослених : 

4. Даница Бојанић, наставник биологије 
5. Слађана Петровић, наставник разредне 

наставе 
6. Смиља Миленовић, наставник разредне 

наставе 
 
-   представници родитеља: 

7. Драгиша Митић, аутомеханичар 
8. Бранкица Билаћ, хемијски техничар 
9. Мирослав Стоиљковић, ветеринарски 

техничар 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-60/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

182 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 'ДР АЛЕКСАНДАР 
САБОВЉЕВ'' ЕЧКА 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Др 
Александар Сабовљев'' Ечка даном истека 
мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Госпа Гргић, службеник 
2. Ерна Петрашку, економски техничар  
3. Ђура Јовичин, наставник 
4. Родеан Лонети, професор историје 
5. Ивана Манђука, професор српског језика 
6. Бранко Ракас,  наставник физичког васпитања 
7. Данијела Мендреа, домаћица 
8. Викторија Елета, економски техничар 
9. Ненад Радуловић, 
 

 
 
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Др Александар 
Сабовљев'' Ечка, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Ерна Петрашку, комерцијалиста 
2. Петру Субу, царински техничар 
3. Бађа Буцу, машински инг. 

 
-    представници запослених : 

4. Ивана Манђука, професор српског језика 
5. Родеан Лонети, професор историје 
6. Дојна Бугар, наставник разредне наставе 

 
-   представници родитеља: 

7. Јовица Путник, бравар 
8. Данијела Мендреа, техничар хортикултуре 
9. Виолета Фијат, грађевински техничар 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-61/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

183 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ-ТОЗА'' ЕЛЕМИР-ТАРАШ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Светозар 
Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш даном истека 
мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Петар Крстић, техничар, 
2. Дарко Михајлов, елек. тех., 
3. Илија Крчмар, економиста, 
4. Вера Миленов, наставник разредне наставе,  
5. Весна Козловачки, професор географије,  
6. Јагода Михајлов, наставник српског језика, 
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7. Оливера Миланков, инжењер хем., 
8. Маја Петров, економиста,  
9. Душица Антић, лекар.  

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Светозар Марковић-
Тоза'' Елемир-Тараш, почев од 14.06.2010. 
године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јелена Радишић, дипл. инг. текст. 
инжењерства, 

2. Жељко Ковачевић, саобраћајни техничар,  
3. Веселин Лакатуш, студент. 

 
-    представници запослених : 

4. Јелица Репија, наставник разредне наставе,  
5. Анђелка Милин, наставник руског језика,  
6. Оливера Мијатов, наставник разредне 

наставе. 
 
-   представници родитеља: 

7. Весна Живков, трговац, 
8. Душица Антић, лекар опште праксе, 
9. Љиљана Којчић, професор информатике.  

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-62/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

184 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ЈОВАН ДУЧИЋ'' 
КЛЕК 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Јован Дучић'' 
Клек даном истека мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Стевица Шавија, економиста,  
2. Иринел Груеску, пољопривредник,  
3. Љубиша Мркић, пензионер,  
4. Ика Новаковић, наставник разредне наставе,  
5. Софија Грујић, наставник хемије и физике,  
6. Милева Башић, наставник разредне наставе, 
7. Јасмина Тотан, медицинска сестра,  
8. Гордана Лукић, дипл. економиста,  
9. Предраг Спаић, виши сан. техничар.  
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Јован Дучић'' Клек, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Габриела Лоди, дипл. инг. технологије, 
2. Јово Анђић, банкарски службеник, 
3. Перица Пиштињат, машинбравар. 

 
-    представници запослених : 

4. Софија Грујић, наставник хемије и физике,  
5. Вука Миљановић, дипл. математичар,  
6. Ика Новаковић, наставник разредне 

наставе.  
 
-   представници родитеља: 

7. Војиславка Кијац, дипл. економиста,  
8. Гордана Новаковић, трговац,  
9. Стана Поповац, машински инжењер.  

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-63/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

185 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' 
ЛАЗАРЕВО 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Славко 
Родић'' Лазарево даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 
1. Драго Лазић 
2. Чедомир Томић, дипл.правник 
3. Горан Граховац, инг.машинства 
4. Душанка Међо, наставник биологије 
5. Игор Мицов, наставник историје 
6.Драгана Пантовић, наставник разредне наставе 
7. Звездан Веселиновић, дипл.правник 
8. Драгана Башевић, медицинска сестра 
9. Биљана Тихомировић, економиста 
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Радован Малиш, пензионер 
2. Војко Ракић, професор физике у пензији 
3. Милош Цвијетић, радник 

 
-    представници запослених : 

4. Игор Мицов, наставник историје 
5. Драгана Пантовић, наставник разредне 

наставе 
6. Мира Станић, наставник информатике 

 

-   представници родитеља: 
7. Драгана Башић, медицински техничар 
8. Тања Васић, трговац 
9. Александра Витомир, санитарни 

инспектор 
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-64/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

186 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО ЋОПИЋ'' 
ЛУКИЋЕВО 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Бранко 
Ћопић'' Лукићево даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Момчило Рујевић, професор ПТО 
2. Јасминка Радановић, наставник разредне 

наставе 
3. Јасна Хајдуковић, васпитач 
4. Миодраг Сарић, правник 
5. Славиша Стојановић, економиста 
6. Драган Лукић, мед.техничар 
7. Данијела Борић, административни радник 
8. Мирослав Митровић, правник 
9. Сања Вишковић, дактилограф 



11. јун 2010. год.               Број 9              Службени лист града Зрењанина                            Страна 247 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић'' 
Лукићево, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Данијела Панић, трговац 
2. Славиша Стојановић, дипл.економиста 
3. Јелена Панић, дипл.економиста 

 
-    представници запослених : 

4. Јасминка Радовановић, професор разредне 
наставе 

5. Душан Новаков, професор историје 
6. Душан Вукотић, професор физичког 

 
-   представници родитеља: 

7. Данијела Борић, административни радник 
8. Мирослав Митровић, дипл.правник 
9. Сања Вишковић, дактилограф 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-65/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

187 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР БОШКО 
ВРЕБАЛОВ'' МЕЛЕНЦИ 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Др Бошко 
Вребалов'' Меленци даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Злата Исаков, ветер. тех., 
2. Јелена Ћурчић, студент, 
3. Радован Удицки, техничар, 
4. Јелица Бенгин, васпитач,  
5. Ружица Дујин, наставник техничког 

образовања, 
6. Весна Протић, професор разредне наставе, 
7. Гордана Ракић, правни техничар, 
8. Сања Миливојев, кројач женске одеће, 
9. Миладин Слијепчевић, ветеринарски 

техничар.  
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' 
Меленци, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Маја Кнежевић, средња стручна спрема, 
2. Јелена Берар, виши физиотерапеут,  
3. Игор Марков, професор историје.  

 
-    представници запослених : 

4. Весна Протић, професор разредне наставе, 
5. Зорица Јанковски, васпитач, 
6. Велинка Ћирић, професор разредне 

наставе.  
 
-   представници родитеља: 

7. Жељко Вујанов, дипл. инжењер 
пољопривреде, 

8. Слађана Халас, дипл. инжењер 
архитектуре, 

9. Весна Пејић Топалов, административни 
техничар.  

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-66/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

188 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''УРОШ ПРЕДИЋ'' 
ОРЛОВАТ 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Урош 
Предић'' Орловат даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 
1. Бранислав Стојановић, електромеханичар, 
2. Јован Чокић, аутомеханичар, 
3. Гордана Митић, медицински техничар, 
4.Верица Недељков, наставник разредне наставе, 
5. Јованка Говедарица, васпитач,  
6. Агница Нинић, професор разредне наставе,  
7. Ивана Вуков, фризер, 
8. Душанка Живанов, васпитач,  
9. Петар Лукић, електротехничар.  

 
 
 
 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Зоран Чобанов, пољ. тeхничар, 
2. Бранислав Живанов, наставник биологије,  
3. Бранислава Чокић, економиста.  

 
-    представници запослених : 

4. Агница Нинић, професор разредне наставе, 
5. Радојка Француски, наставник математике, 
6. Верица Недељков, професор разредне 

наставе.  
 
-   представници родитеља: 

7. Марија Ђорђевић, васпитач, 
8. Петар Лукић, електротехничар, 
9. Ивана Вуков, фризер.  
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 

 
IV 

  
Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-67/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

189 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ  

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
''ЂУРА ЈАКШИЋ'' ПЕРЛЕЗ 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' 
Перлез даном истека мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Милан Лауш, пољопривредник 
2. Бранка Нинић-Рашета, економиста 
3. Миодраг Цвејић, дипл.инг. 
4. Мира Кирћански, наставник разредне наставе 
5. Анита Тодоров, наставник географије 
6. Зорица Казанџија, наставник разредне настава 
7. Марина Тошић, лекар 
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8. Весна Јанковић-Ракита, економски техничар 
9. Драган Кнежевић, економски техничар 
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Војислав Малбашки, приватни 
предузетник 

2. Миодраг Цвејин, дипл.инг.техничких 
система у медицини 

3. Марија Милинов, економски техничар 
 
-    представници запослених : 

4. Миланка Мргић, наставник разредне 
наставе 

5. Наташа Стојановић, наставник разредне 
наставе 

6. Анита Тодоров, наставник географије 
 
-   представници родитеља: 

7. Мирјана Сакан Каранфиловић, апотекар 
8. Брано Бошковић, аутомеханичар 
9. Данијела Васић, васпитач 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-68/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

190 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' 
СТАЈИЋЕВО 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' 
Стајићево даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 

1. Љубинко Лаловић, пензионер 
2. Славко Чолаковић, елек.техн. 
3. Зоран Торђан, тех. 
4. Душан Кокот, васпитач 
5. Светлана Мрђен, наставник разредне 

наставе 
6. Љиљана Најданов, наставник предметне 

наставе 
7. Зорица Стефанов, приватни предузетник 
8. Драгана Матић, трговац 
9. Сузана Аћимац, домаћица 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Предраг Ђенић, ветеринар 
2. Радивоје Давидовац, пензионер 
3. Биљана Орашанин, дипл.правник 

 
-    представници запослених : 

4. Светлана Мрђен, наставник разредне 
наставе 

5. Весна Влачић, административни радник 
6. Емилија Марков, педагог 

 
-   представници родитеља: 

7. Слађан Стојановић, дипл. инг. саобраћана 
8. Драган Клеут, електротехничар 
9. Светлана Битевић, пољ.техничар 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
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Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-69/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

191 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МЛАДОСТ'' 

ТОМАШЕВАЦ 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Младост'' 
Томашевац даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 
1. Милан Каленовић, пољ. тех., 
2. Предраг Николић, инж. пољопривреде, 
3. Лаза Мојин, радник,  
4. Гордана Јанковић, професор српског језика, 
5. Весна Мојин, професор разредне наставе,  
6. Душанка Живојнов, професор информатике,  
7. Мара Хрубик, лекар,  
8. Јелена Савић, завршена гимназија,  
9. Соња Вученић, фармацеутски техничар.  
 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац, 
почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Ненад Николић, правни техничар, 
2. Бранко Петруц, пољ. техничар, 
3. Ђорђе Банковић, менаџер трговине.  

 

-    представници запослених : 
4. Весна Мојин, професор разредне наставе,  
5. Гордана Ракић, професор разредне 

наставе, 
6. Драгана Царевић, професор физичког 

васпитања. 
 
-   представници родитеља: 

7. Бојана Пиперски, акушерска сестра,  
8. Гордана Марковић, дактилограф, 
9. Јелена Савић, завршена гимназија.  

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-70/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

192 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ'' ФАРКАЖДИН 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Доситеј 
Обрадовић'' Фаркаждин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Миладин Бабић, економиста,  
2. Милица Бокинац, медицинска сестра,  
3. Смиљка Станков, трговац,  
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4. Гордана Тапавички, професор разредне 
наставе,  

5. Наташа Торачки, васпитач,  
6. Миљан Прелевић, професор ликовне 

културе,  
7. Весна Јованов, правни техничар,  
8. Гордана Татомиров, техн. за инд. прераду 

кукуруза, 
9. Милош Јовичин, бравар.  

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' 
Фаркаждин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Марија Торњански, инг. за хемијску 
технологију, 

2. Војин Торачки, угоститељ, 
3. Живко Ивков, пољопривредник. 

 
-    представници запослених : 

4. Драгана Живанов, наставник разредне 
наставе,  

5. Анчица Станојковић, наставник разредне 
наставе, 

6. Гордана Тапавички, наставник разредне 
наставе, 

 
-   представници родитеља: 

7. Тамара Пушкаш, основно образовање,  
8. Мирослава Максимов, пољопривредни 

техничар,  
9. Милена Субаша, основно образовање.  

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-71/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

193 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ'' ЧЕНТА 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Бранко 
Радичевић'' Чента даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. Горан Тодић, дипл. менаџер 
2. Јован Дракулић, техничар 
3. Јелица Момиров, економиста 
4. Љиљана Михајловић, наставник разредне 

наставе 
5. Драгица Јакшић, наставник српског језика 
6. Слађана Николић, наставник разредне 

наставе 
7. Тања Муц, инжењер екологије 
8. Јасмина Бојовић, домаћица 
9. Мирослава Аврамовић, кувар 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' 
Чента, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Горан Тодић, дипл. менаџер 
2. Душан Жегарац, радник 
3. Јовица Момиров, трговац 

 
 
-    представници запослених : 

4. Слађана Николић, наставник разредне 
наставе 

5. Драгица Јакшић, наставник српског језика 
6. Љиљана Михајловић, наставник разредне 

наставе 
 
-   представници родитеља: 

7. Мирослава Аврамовић, кувар 
8. Сузана Вученић, административни радник 
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9. Душан Видић, машински техничар 
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-72/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

194 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Зрењанинске гимназије 
Зрењанин даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 

1. Вера Шупица, дипл.правник 
2. Наташа Лакатуш, професор филозофије 
3. Данијела Дамјановић, професор 
4. Весна Одаџић, професор биологије 
5. Зузана Попов, професор немачког језика 
6. Саша Самоловац професор математике и 

информатике 
7. Весна Грбић, архитекта 
8. Филип Балош, лекар 
9. Нада Момирски, инг.организације рада 

 
II 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, почев 
од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Саша Љевар, професор историје 
2. Ванда Војводић Мицова, професор 

историје 
3. Зорица Зубац, магистар економије 

 
-    представници запослених : 

4. Горан Манигода, професор математике 
5. Весна Одаџић, професор биологије 
6. Радован Француски, професор историје 

 
-   представници родитеља: 

7. Нада Момирски, инг.организације рада 
8. Весна Грбић, архитекта 
9. Филип Балош, лекар 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-73/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

195 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  
'' ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
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 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Економско-трговинске школе 
''Јован Трајковић''  Зрењанин даном истека 
мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Сава Мијатовић, дипл. ецц., 
2. Станко Надрљански, дипл. ецц.,  
3. Сања Костић, туризмолог,  
4. Радослава Аралица, дипл. филозоф, 
5. Милица Анђић, професор информатике,  
6. Мирјана Радишић, професор историје,  
7. Раде Мијаиловић, пензионер,  
8. Ирена Тапавички, дипл. правник,  
9. Вера Дураковић.  

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Економско-трговинске школе ''Јован 
Трајковић''  Зрењанин, почев од 14.06.2010. 
године: 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Сања Костић, дипл. географ, 
2. Станислава Драгојло, прехрамбени 

техничар, 
3. Добрица Брдарић, дипл. инг. за развој 

машинске струке.  
 
-    представници запослених : 

4. Бранислава Зубац, дипл. математичар,  
5. Горан Ђорић, дипл. економиста,  
6. Драган Благојевић, ресторатер. 

 
-   представници родитеља: 

7. Ирена Тапавички, дипл. правник,  
8. Зорица Чордашић, хидрограђ. техничар,  
9. Васика Стефањеско, дипл. инг. 

пољопривреде.  
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

 
IV 

  
Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-74/10-I 

Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

196 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ  
ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА''  ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Електротехничке и 
грађевинске школе ''Никола Тесла''  Зрењанин 
даном истека мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Загорка Павичевић, професор математике 
2. Милорад Поноћко, дипл.инг.елект. 
3. Јовица Берар, дипл.инг.елект. 
4. Назмија Адеми, професор енглеског језика 
5. Јелица Бијелић, дипл.грађ.инг. 
6. Александра Мажић, дипл.инг.елект. 
7. Рада Јованов Вуковић, магистар 
8. Жељко Којчић, дипл.физичар 
9. Зорица Крајнов, економски техничар 
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Електротехничке и грађевинске школе 
''Никола Тесла''  Зрењанин, почев од 14.06.2010. 
године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Бранислав Бељин, дипл.маш.инг. 
2. Јовица Берар, дипл.инг.елект. 
3. Снежана Марјанов, трговац 

 
-    представници запослених : 

4. Александра Мажић, дипл.инг.елект. 
5. Верица Шупут, дипл.инг.грађевине 
6. Адам Паљов, инг.електротехнике 

 
-   представници родитеља: 
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7. Хајналка Филеп Ковач, економски 
техничар 

8. Дилијана Стевановић, дипл. инг. 
електротехнике 

9. Милица Лудошки, професор физичког 
васпитања 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-75/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

197 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Техничке школе Зрењанин 
даном истека мандата 13.06.2010. године: 
 

1. Лазар Марков, машински инжењер 
2. Ненад Мучалов, машински инжењер 
3. Зоран Боровић, машински техничар 
4. Владимир Радановић, дипл. инг. 

електротехнике 
5. Душанка Медић, наставник машинске 

групе предмета 
6. Зденко Михајлов, наставник практичне 

наставе 
7. Жарко Јефтић, радник 
8. Весна Мошорински, текстилни техничар 

9. Рудолф Келе, војно лице 
 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Техничке школе  Зрењанин, почев од 
14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Мирјана Дукић, грађ.техничар 
2. Славиша Влачић, дипл.маш.инг. 
3. Нандор Мелеги, дипл. економиста – 

мастер          
 
-    представници запослених : 

4. Душанка Медић, наставник машинске 
групе предмета 

5. Владимир Радановић, наставник 
електротехнике 

6. Зденко Михајлов, наставник практичне 
наставе 

 
-   представници родитеља: 

7. Весна Мошорински, предузетник 
8. Жарко Јефтић, радник 
9. Радомир Павловић, бравар 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-76/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

198 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ   ШКОЛЕ '' УРОШ ПРЕДИЋ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 
текстилне школе ''Урош Предић''  Зрењанин 
даном истека мандата 13.06.2010. године: 
 
1. Петар Попов, дипл.машински инжењер 
2. Марија Жужа, дипл.инг. 
3. Сретен Глигоријевић, дипл. економиста 
4. Горан Пош, професор хемије 
5. Анђелија Соро, професор српског језика 
6. Сава Цигулов,  професор математике 
7. Бранка Томић, машински техничар 
8. Милена Сич, пољопривредни техничар 
9. Сенди Гагић, трговац 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе ''Урош Предић''  Зрењанин, почев од 
14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Ивана Лудошки, дипл.правник 
2. Тихомир Боговић, професор историје 
3. Ксенија Зорић, професор енглеског језика 

 
-    представници запослених : 

4. Горан Пош, професор хемије 
5. Љубица Весков, дипл.инг.технологије 
6. Милан Галић, дипл. инг. за 

текст.инжињерство 
 
-   представници родитеља: 

7. Милена Сич, пољопривредни техничар 
8. Сенди Гагић, трговац 
9. Моника Кечкеш, дактилограф 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-77/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

199 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин 
даном истека мандата 13.06.2010. године: 
 

1. Весна Вуков, доктор стоматологије 
2. Бобан Ђукановић, доктор медицине, 

специјалиста дечије хирургије 
3. Јожеф Стојко, професор информатике 
4. Снежана Остојић, медицинска сестра 
5. Ласло Штајер, доктор медицине, 

специјалиста патолошке анатомије 
6. Јасна Ерцег, трговац 
7. Магдолна Мартинов, виша медицинска 

сестра, наставник здравствене неге 
8. Александра Марков, дипломирани 

физичар за примењену физику, наставник 
физике 

9. Маја Јерковић, професор енглеског језика 
и књижевности, наставник енглеског 
језика 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Медицинске школе  Зрењанин, почев од 
14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 
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1. Светлана Тодоровић Гвозденовић, 
професор српског језика 

2. Дејан Миладинов, професор информатике 
3. Тибор Кормањош, дипл. инг. 

електротехнике 
 
-    представници запослених : 

4. Вера Старчевић, наставник здравствене 
неге 

5. Снежана Тица, наставник психологије 
6. Зорица Грујић, наставник физичког 

васпитања 
 
-   представници родитеља: 

7. Ласло Штајер, доктор медицине, 
специјалиста патолошке анатомије 

8. Снежана Остојић, медицинска сестра 
9. Станко Касап, економиста 

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-78/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

200 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Средње пољопривредне школе 
Зрењанин даном истека мандата 13.06.2010. 
године: 
 
1. Тибор Борбељ,  
2. Јован Натарош, инг.пољ. механизације, 
3. Љубомор Лукић, маш. инжењер, 
4. Бранкица Марков, дипл. инг. пољопривреде, 
5. Веселинка Никин, професор, 
6. Бранко Павловић, професор, 
7. Јасмина Вучен,  
8. Иван Венцељ, 
9. Ивица Кеврешан. 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Средње пољопривредне школе  
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јован Натарош, инг.пољ. механизације, 
2. Стеван Петровић, наставник,  
3. Милован Златковић, дипл. агроном.  

 
-    представници запослених : 

4. Милан Маљковић, професор физичке 
културе, 

5. Бранкица Марков, дипл. инг. 
пољопривреде, 

6. Веселинка Никин, дипл. инг. 
пољопривреде.  

 
-   представници родитеља: 

7. Иван Венцељ, виша школа,  
8. Јасмина Вучен, професор,  
9. Павлина Новаковић, дипл. инг. заштите 

биља.  
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-79/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  
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ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

201 
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ '' ЈОСИФ 
МАРИНКОВИЋ'' ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф 
Маринковић'' за основно и средње образовање и 
васпитање Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 

1. др Љиљана Ђурђев, лекар специјалиста,  
2. Бранислав Плећаш, дипл. инг. Производ-

ног менаџмента, 
3. Мирко Булован, професор, 
4. Андреј Гигић, професор кларинета, 
5. Бојана Милисављевић, професор италијан-

ског језика,  
6. Драгана Дамјан, професор солфеђа, 
7. Ирена Обрадовић, дипл. економиста,  
8. Срђан Николић, дипл. економиста, 
9. Сања Врзић, лекар. 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' за 
основно и средње образовање и васпитање  
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Бранислав Плећаш, дипл. инг. Производ-
ног менаџмента, 

2. Гордана Кусало, професор у пензији, 
3. Марта Фејеш, учитељица. 

 
-    представници запослених : 

4. Бранислав Гагић, наставник тромбона, 
5. Добрила Ковачевић, наставник клавира,  

6. Ана Алексић Шајрер, наставник соло 
певања. 

 
-   представници родитеља: 

7. Сања Врзић, лекар, 
8. Гордана Аћин, домаћица, 
9. Снежана Тешић, учитељица.  

 
III 

 
Чланови Школског одбора именују се на 

период од четири године. 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-80/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

202 
На основу члана 53, 54. и 55.  Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 ''9. МАЈ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне и средње школе 
''9.мај'' Зрењанин даном истека мандата 
13.06.2010. године: 
 
1. Хермина Дуђик, 
2. Милица Даутовић Туло, лекар специјалиста, 
3. Димитрије Дамјановић, сарадник у настави, 
4. Драгана Шпер, професор разредне наставе, 
5. Слободан Ћирић, наставник трубе,  
6. Марија Лакатуш, логопед,  
7. Ружица Томић, прехрамбени техничар,  
8. Ружица Грубор, акушерска сестра,  
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9. Иванка Радосављев, економски техничар.  
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне и средње школе ''9.мај''  
Зрењанин, почев од 14.06.2010. године: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Петар Попов, дипл. инг. маш., 
2. Зоран Премчевић, дипл. инг. производног 

менаџмента, 
3. Јасмина Исаков, биротехничар.  

 
-    представници запослених : 

4. Рајка Чекрџин, дипломирани специјални 
педагог,  

5. Нада Летић, дипломирани дефектолог,  
6. Александар Цвејанов, медицински 

техничар.  
 
-   представници родитеља: 

7. Надица Хинић, незапослена, 

8. Зорица Самоловац, домаћица, 
9. Јулијана Будаи, домаћица.  

 
 

III 
 

Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 

 
IV 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-68-81/10-I 
Дана: 11.06.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

Редни број                                                    П Р Е Д М Е Т                                                    Страна 
  
138. Решење о образовању и именовању 
чланова Равета за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Зрењанина ......185 
  
139. Одлука о завршном рачуну буџета града 
Зрењанина за 2009. годину – консолидовани 
завршни рачун ...................................................186  
 
140. Одлука о постављању и уклањању мањих 
монтажних и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене на 
територији града Зрењанина ............................197  
 
141. Одлука о престанку важења Одлуке о 
детаљном урбанистичком плану стамбеног блока 
''Пера Добриновић'' у Зрењанину .....................213  
 
142. Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Стајићево'' Стајићево .......................................213 
 
- Одлука о увођењу самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Стајићево'' 
Стајићево за период од 01.06.2010.  до 
31.05.2015............................................................214  
 
143. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
буџету града Зрењанина за 2010. годину 
..............................................................................215  

 
144. Одлука о изменама Одлуке о 
критеријумима за категоризацију општинских 
путева, улица и некатегорисаних путева на 
територији града Зрењанина ............................221 
 
145. Одлука о кандидатури града Зрењанина 
за ''Европску престоницу културе'' 2020. године 
..............................................................................221 
 
146. Одлука о измени Одлуке о месним 
заједницама ........................................................222 
 
147. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин 
..............................................................................222 
 
148. Одлука о јавном задуживању града 
Зрењанина (дугорочно) код пословне банке за 
финансирање изградње нове котларнице у ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин ............................224 
 
149. Решење о давању сагласности на Одлуку 
о измени Статута ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин ............................................................225 
 
150. Решење о образовању и именовању 
чланова Радне групе за предузимање 
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припремних радњи у вези са кандидатуром града 
Зрењанинаене за ''Европску престоницу културе'' 
2020. године........................................................225  
 
151. Решење о разрешењу вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 
..............................................................................226  
 
152. Решење о именовању директора ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин ............................226  
 
153. Решење о разрешењу члана Градске 
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154. Решење о именовању члана Градске 
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155. Решење о разрешењу члана Градске 
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157. Решење о разрешењу заменика члана 
Градске изборне комисије – Војина Команова 
..............................................................................229        
  
158. Решење о именовању заменика члана 
Градске изборне комисије – Милана Томашевића 
..............................................................................229            
  
159. Решење о разрешењу заменика члана 
Градске изборне комисије – Ивана Тодорова 
............................................................................ 230             
  
160. Решење о именовању заменика члана 
Градске изборне комисије – Александра Мулића 
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161. Решење о разрешењу члана Управног 
одбора Културног центра Зрењанина ..............231  
 
162. Решење о именовању члана Управног 
одбора Културног центра Зрењанина ..............231  
 
163. Решење о разрешењу два члана Управног 
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 
..............................................................................232  
 
164. Решење о именовању два члана Управног 
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 
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167. Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне школе ''Јован 
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Јакшић'' Зрењанин .............................................236 
 
172. Решење о разрешењу и именовању 
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Штампа: '' АГАВА ПРИНТ'' ДОО  – Зрењанин, Ђуре Јакшића бр. 15 



11. јун 2010. год.               Број 9              Службени лист града Зрењанина                            Страна 261 

 
 
 
 


