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З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника

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

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени

лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)

Градско веће града Зрењанина је дана 12.02.2021. године утврдило Предлог Одлуке о

изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и

других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града

Зрењанина, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на

разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Љиљана Пецељ Лубурић

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Симо Салапура

ЈХ/



На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3.

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр.

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана

12.02.2021. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о

постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне

и друге намене на територији града Зрењанина и дао следеће

МИШЉ ЕЊ Е

Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о

изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и

других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града

Зрењанина, који је утврдило Градско веће.
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,

50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон и 9/20) и члана 36. и 128.став 1. Статута града Зрењанина

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20-пречишћен текст), Скупштина града

Зрењанина на седници одржаној дана ________________2021. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ

МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

НА ПОВРШИНАМА

ЈАВНЕ И ДРУГЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Члан 1.

У Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката

на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина (''Службени

лист града Зрењанина'', бр. 9/10, 5/11, 23/11, 22/13-др.одлука, 37/13, 11/14, 13/14,

25/14, 31/14, 8/15, 14/15, 21/16, 5/17, 16/17, 33/17, 18/18 и 32/19) члан 71. мења се

и гласи:

''Под покретним урбаним мобилијаром у смислу ове одлуке подразумевају

се клупе, столови, перде, поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице,

украсне жардињере, стубови, кугле и друге препреке, опрема дечијих игралишта и

спортских терена, канте за сакупљање смећа и секундарних сировина, огласне

табле и носачи за бицикле.''

Члан 2.

Наслов изнад члана 72 „Клупе“ замењује се насловом: „Клупе и столови“

Члан 3.

У члану 72. после речи: „Клупе„ додају се речи: „и столови „.

Члан 4 .

У члану 73. после речи: „клупа„ додају се речи: „и столова „.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном

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

Правни основ за Предлог Одлуке налази се у члану 146. Закона о планирању

и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,

24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) којим је прописано да

постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на

јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, надстрешница за

склањање људи у јавном превозу, обезбеђује и уређује јединица локалне

самоуправе а да су мањи монтажни објекти из става 1. овог члана: објекти

монтажно демонтажног типа, и то искључиво киосци до 10,5m², баште

угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар који се поставља и

уклања на основу програма који доноси јединица локалне самоуправе на период од

најдуже десет година. (ставови 1. и 2.).

Формално правни основ налази се у члановима 36. и 128. став 1. Статута

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20- пречишћен текст)

који прописују надлежност и врсту аката које доноси Скупштина града.

„Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин доставило је иницијативу за

допуну горе наведене Одлуке а на, опет, иницијативу Одсека за изградњу и

уређење града Одељења за привреду Градске управе Зрењанин.

Измене односно допуна Одлуке састоји се у томе што се као део покретног

урбаног мобилијара, поред наведених у важећем тексту члана 71, а који се може

постављати на површинама јавне и друге намене на територији града Зењанина,

додају и столови. Предлог члана 2, 3. и 4. представља нормативно-техничко

усаглашавање текста а везано за измену члана 71. садржаног у предлогу члана 1.

ове одлуке.

Предлаже се Скупштини града да усвоји предлог Одлуке у датом тексту.

Обрадила:

Весна Цигулов

НАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Љиљана Пецељ Лубурић

НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Јасмина Малинић


