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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46.
став 1. тачка 1. и став 2. и члана 49. став 1.
Закона о
локалним изборима (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и
54/11), а у вези члана 54. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/12, 12/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 11.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је САШИ ЖДРЊИ,
одборнику Скупштине града Зрењанина,
изабраном на изборима одржаним 06.05.2012.
године, престао мандат одборника подношењем
оставке у форми оверене писане изјаве.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. и
став 2. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и
54/11), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран,
између осталог и подношењем оставке, да
одборник може поднети оставку између две
седнице
скупштине
јединице
локалне
самоуправе у форми оверене писане изјаве.
Одредбом члана 47. истог Закона је
прописано да одборник лично подноси оставку,
оверену код органа надлежног за оверу потписа,
председнику скупштине јединице локалне
самоуправе, у року од три дана од дана овере и
да је председник скупштине јединице локалне
самоуправе дужан да поднету оставку стави на
дневни ред скупштине на првој наредној
седници са предлогом да то буде прва тачка
дневног реда.

12. ЈУЛ 2013.
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Одборник Скупштине града Зрењанина
Саша Ждрња са коалиционе изборне листе
''ПОКРЕНИМО ЗРЕЊАНИН – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, НОВА СРБИЈА,
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК, ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ НАПРЕД БАНАТ)'',
као припадник политичке странке СНС, поднео
је председнику Скупштине града Зрењанина
дана 25.06.2013. године, између две седнице
Скупштине града Зрењанина, оставку у форми
оверене писане изјаве у прописаном року.
На основу наведених законских одредби,
а у складу са чланом 54. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/12, 12/13 и 21/13) Комисија за
мандатна питања је у свом Извештају број: 06116/13-I од 04.07.2013. године утврдила
постојање разлога за престанак мандата горе
наведеног одборника и утврдила предлог овог
Решења.
С обзиром да, сагласно одредбама члана
49. Закона о локалним изборима, Скупштина
одлучује о престанку мандата одборника, то се
доноси решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Саши Ждрњи, Зрењанин, ул. Гимназијска бр.
5/3,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Одељењу за опште и заједничке послове,
Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

12. јул 2013. год.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-1/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49.
став 1. и 56. став 7. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/11), а у вези члана 54.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/12,
12/13 и 21/13), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 11.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника
Скупштине града Зрењанина АЛЕКСАНДРА
МАРТИНОВА.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.
Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и
54/11), прописано је да када одборнику који је
изабран са коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату
на изборној листи коме није био додељен мандат
– припаднику исте политичке странке, да мандат
новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат и да се пре
потврђивања мандата од кандидата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је Саша Ждрња, коме
престаје мандат одборника Скупштине града
Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе
изборне листе ''ПОКРЕНИМО ЗРЕЊАНИН –
ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ
(СРПСКА
НАПРЕДНА
СТРАНКА,
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ
КОШТУНИЦА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ
СНАГА
СРБИЈЕ
–
БК,
ПОКРЕТ

Страна 344

СОЦИЈАЛИСТА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ НАПРЕД БАНАТ)'',
као припадник политичке странке СНС то се у
складу са цитираним одредбама члана 48. Закона
о локалним изборима мандат додељује првом
следећем кандидату на изборној листи припаднику исте политичке странке – СНС коме
није био додељен мандат и који је дао писмену
сагласност да прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је на
седници одржаној дана 04.07.2013. године
утврдила да је први следећи кандидат на
наведеној коалиционој изборној листи и
припадник исте политичке странке – СНС коме
није био додељен мандат одборника Игор Мицов
који је дао оверену писмену изјаву да не
прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је на
седници одржаној дана 04.07.2013. године
утврдила да је следећи кандидат на наведеној
коалиционој изборној листи и припадник исте
политичке странке – СНС коме није био
додељен мандат одборника и који је дао оверену
писмену сагласност да прихвата мандат
одборника Александар Мартинов, те да су
испуњени Законом прописани услови за доделу
мандата одборника наведеном кандитату.
На основу напред изнетог и Извештаја
Комисије за мандатна питања број: 06-116/13-I
од 04.07.2013. године, Градска изборна комисија
је у складу са чланом 45. наведеног Закона
издала Александру Мартинову уверење да је
изабран за одборника Скупштине града
Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на
седници одржаној дана 04.07.2013. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању
мандата одборника Александра Мартинова, што
је и констатовала у свом Извештају број: 06118/13-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима
Скупштина одлучује о потврђивању мандата
нових одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Александру Мартинову, Зрењанин,
Принципова бр. 7,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,

ул.
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12. јул 2013. год.

3. Одељењу за финансије,
4. Одељењу за опште и заједничке послове,
Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

на седници одржаној дана 11.07.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-2/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и члана 27. став 3.
Пословника града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 32/12, 12/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 11.07.2013. године, донела је

Члан 1.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
САША
ЖДРЊА,
дипломирани
економиста, разрешава се дужности помоћника
председника Скупштине града Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-3/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 1. и члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана
31. тачка 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), Скупштина града Зрењанина

У Пословнику Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/12,
12/13 и 21/13), у члану 74 став 6. мења се и
гласи:
''Време за усмено подношење предлога за
измене и допуне дневног реда или допунско
образложење предлога из става 3. овог члана,
као и време за рекламирање повреде Пословника
и коришћење права на реплику, пре утврђивања
дневног реда за сваку одборничку групу износи
укупно до десет минута, а за одборника који није
члан одборничке групе три минута.''
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: 06-115-4/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 39.
став 3. Закона о комуналној полицији
(''Службени гласник РС'', број 51/09), члана 31.
тачка 6. и члана 108. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08, 23/12 и 9/13) Скупштина града
Зрењанина
по
претходно
прибављеној
сагласности Министра регионалног развоја и
локалне самоуправе број 352-00-00002/2013-04
од 12.06.2013. године, на седници одржаној дана
11.07.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ИЗГЛЕДУ УНИФОРМЕ И ОЗНАКА, БОЈИ
И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И
ПЛОВИЛА И ПОСЕБНОЈ ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

12. јул 2013. год.
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Члан 1.

Страна 346

''7. Поло мајица тамно плаве боје,
кратких рукава, стандардног кроја са крагном и
3 дугмета за закопчавање, на задњем делу поло
мајице белим словима је исписано комунална
полиција Зрењанин.''
Досадашње тач. 7, 8. и 9. постају тач. 8,
9. и 10.
Члан 5.

У Одлуци о изгледу униформе и ознака,
боји и начину означавања возила и пловила и
посебној
опреми
комуналне
полиције
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 1/10 и
9/11) у члану 3. став 1. реч: ''шапке'' замењује се
речју: ''качкет''.
У истом члану, став 2. иза речи: ''кошуља
кратки рукав'' додају се речи: ''поло мајица''.
У истом члану, став 3. реч: ''шешир''
замењује се речју: ''качкет''.
У истом члану, став 4. иза речи: ''кошуља
кратки рукав'' додају се речи: ''поло мајица''.

У члану 10. став 2. речи: ''шапки и
шеширу'' замењују се речју: ''качкету''.
У истом члану, став 3. везник: ''и''
замењује се зарезом, а иза речи: ''кошуљи'' додају
се речи: ''и поло мајици''.

Члан 2.

Члан 6.

У члану 6. у табеларном делу под а)
зимска униформа за мушкарце, у колони: назив
опреме, под редним бројем 3. реч: ''шапка''
замењује се речју: ''качкет''.
У истом члану, у табеларном делу под б)
зимска униформа за жене, у колони: назив
опреме, под редним бројем 4. реч: ''шешир''
замењује се речју: ''качкет''.
У истом члану, у табеларном делу под в)
летња униформа за мушкарце, после редног
броја 4. додаје се нови редни број 5. назив
опреме поло мајица пари комада 2 рок трајања у
годинама 2, а досадашњи редни бројеви 5, 6, 7. и
8. постају 6, 7, 8. и 9.
У истом члану, у табеларном делу под г)
летња униформа за жене, после редног броја 5.
додаје се редни број 6. назив опреме поло мајица
пари комада 2 рок трајања у годинама 2, а
досадашњи редни бројеви 6, 7, 8. и 9. постају 7,
8, 9. и 10.
Члан 3.

У члану 11а речи: ''шапки, шеширу и''
бришу се.
Члан 7.

У члану 7. став 1. тачка 1. мења се и
гласи:
''1. Качкет је истог кроја као и летњи,
постављен, израђен од дебљег материјала и има
додатак за уши.''
У истом члану, тачка 2. се брише, а
досадашње тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12.
постају тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11.
Досадашња тачка 5. која постаје тачка 4.
мења се и гласи:
''4. Панталоне су стандардног кроја, на
ногавицама са стране су нашивени џепови на
преклапање, ногавице су без манжетни, на
доњем крају су широке 220-280 мм.''
Члан 4.
У члану 8. став 1. после тачке 6. додаје се
нова тачка 7. која гласи:

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-5/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 11.07.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА У КЛЕКУ
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и наменом
површина утврђеном Урбанистичким планом
МЗ Клек до 2010. године (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', број 8/89 и
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''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/95) и
Одлуком о одређивању делова УП МЗ Клек који
нису у супротности са Законом о планирању и
изградњи (''Службени лист града Зрењанина'' бр.
11/03), приступа се изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ
КОМПЛЕКСА У КЛЕКУ (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се оквирна граница обухвата Плана,
организација која ће израдити Нацрт и Концепт
Плана, рок израде Плана, начин финансирања
израде Плана, обавеза израде или неприступање
изради стратешке процене утицаја на животну
средину, садржина плана и други услови везани
за израду овог Плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом налази се у
насељеном месту Клек у простору обухваћеним
границама Урбанистичког плана МЗ Клек, са
претежном наменом заштитно зеленило, којим је
прописано да се у изузетним случајевима у
зонама шуме и зеленила, мање површине могу
користити за изградњу производних, пословних
и пратећих објеката, који не загађују животну
средину, чија ће се ближа локација одредити
Урбанистичким планом.
На простору обухваћеним Планом
планира се изградња објеката пословног
комплекса. Укупна површина обухвата Плана је
око 6.0 ha. Оквирна граница Плана је граница
працеле кат.бр. 609 к.о. Клек у оквиру које је део
према Урбанистичком плану МЗ Клек у намени
гробља, који неће бити предмет разраде, али ће
се Планом предложити препарцелација којом ће
се део у намени гробља одвојити и припојити
парцели гробља. Тачна граница, обухват и
површина простора дефинисаће се по добијању
ажурних геодетских подлога у фази израде
Концепта плана.
Члан 4.
План ће садржати:
границу Плана, обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
2. детаљну намену земљишта;
3. регулационе линије саобраћајница и јавних
површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози;
1.
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нивелационе коте саобраћајница и јавних
површина (нивелациони план);
5. попис парцела комплекса и опис локација са
пописом парцела за јавне површине,
садржаје и објекте;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс;
9. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама;
10. друге елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације и
11. графички део.
4.

Члан 5.
Израда Плана се уступа Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина.
Рок за израду Концепта Плана је 45
(четрдесетпет) дана по добијању оверене
катастарско – топографске подлоге и доношења
ове Одлуке од стране Скупштине града
Зрењанина. Рок за израду Нацрта Плана је 45
(четрдесетпет) дана од извршене стручне
контроле Концепта Плана од стране Комисије за
планове.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-127/13-IV-05-01
од 11.06.2013. године одлучено је да се не
израђује стратешка процена утицаја ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА У КЛЕКУ на
животну средину, а на основу претходно
прибављеног мишљења од Одсека за заштиту и
унапређивање животне средине број: 501-125/13IV-05-06 од 11.06.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА
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ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА У
КЛЕКУ на животну средину, бр. 501-127/13-IV05-01 од 11.06.2013. године, која се заједно са
овом Одлуком објављује у "Службеном листу
града Зрењанина".
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-6/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12 и 29/12), Одељење за урбанизам,
Одсек за урбанизам и просторно планирање
Градске управе града Зрењанина, дана
11.06.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА У КЛЕКУ
Члан 1.
За План детаљне регулације за изградњу
пословног комплекса у Клеку не приступа се
изради стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 2.
План детаљне регулације за изградњу
пословног комплекса у Клеку (у даљем тексту:
План) обухвата простор у југозападном делу
Клека, који је према намени утврђеној
Урбанистичким планом МЗ Клек до 2010. године
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'',
број 8/89 и ''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 5/95) и Одлуком о одређивању делова УП МЗ
Клек који нису у супротности са Законом о
планирању и изградњи (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 11/03) предвиђен за заштитно
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зеленило. Урбанистичким планом МЗ Клек је
прописано да се у изузетним случајевима у
зонама шуме и зеленила, мање површине могу
користити за изградњу производних, пословних
и пратећих објеката, који не загађују животну
средину, чија ће се ближа локација одредити
Урбанистичким планом.
План обухвата око 6.0 ha, а на простору
обухваћеним Планом планира се изградња
пословних и услужних објеката, а основни циљ
израде плана је дефинисање јавног интереса и
обезбеђивање површина за развој и изградњу
објеката и опремељеност саобраћајном и
комуналном инфраструктуром.
Члан 3.
За План се не приступа
изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
Планом ће се између осталог дефинисати
општи и посебни услови и мере заштите живота
и здравља људи и заштита од пожара,
елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа.
Обзиром да за планиране намене не
постоји могућност значајних утицаја на животну
средину, а изградња пословних и услужних
објеката не представљају оквир за одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину, израда Плана, не подлеже
обавези израде извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације за изградњу
пословног комплекса у Клеку.
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-127/13-IV-05-01
Дана: 11.06.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 11.07.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ОИЕ,
СНАГЕ < 10 MW, У К.О. МУЖЉА
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и наменом
површина утврђеном Просторним планом града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 11/11), приступа се изради ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ
ОИЕ, СНАГЕ < 10 MW, У К.О. МУЖЉА (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се оквирна граница обухвата Плана,
организација која ће израдити Нацрт и Концепт
Плана, рок израде Плана, начин финансирања
израде Плана, обавеза израде или неприступање
изради стратешке процене утицаја на животну
средину, садржина плана и други услови везани
за израду овог Плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Ппланом налази се у
катастарској општини Мужља који је према
Просторном плану града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'' бр. 11/11) у намени
пољопривредно
земљиште,
необрадиво
земљиште (пашњаци, мочваре и трстици).
На простору обухваћеним Планом
планира се изградња објеката за производњу
енергије из обновљивих извора енергије, снаге
<10 (MW), електрана на енергију сунчевог
зрачења на земљи, монтирана на тлу. Укупна
површина обухвата урбанистичког плана је око
8.5 ha. Оквирна граница Плана је обухват
працела кат. бр. 1198, 1199, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204 и 1205 к.о. Мужља, док ће се тачна
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граница, обухват и површина простора
дефинисати по добијању ажурних геодетских
подлога у фази израде Концепта плана.
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана, обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
2. детаљну намену земљишта;
3. регулационе линије саобраћајница и јавних
површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози;
4. нивелационе коте саобраћајница и јавних
површина (нивелациони план);
5. попис парцела комплекса и опис локација са
пописом парцела за јавне површине,
садржаје и објекте;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс;
9. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама;
10. друге елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације и
11. графички део.
Члан 5.
Израда Плана се уступа Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Урбанистичког плана
обезбедиће Инвеститор "PIONIR GREEN
ENERGY "Д.О.О. Кружни пут 24а, Лештане.
Рок за израду Концепта Плана је 45
(четрдесетпет) дана по добијању оверене
катастарско – топографске подлоге и услова од
надлежних органа, организација и јавних
предузећа и доношења ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина. Рок за израду
Нацрта Плана је 45 (четрдесетпет) дана од
извршене стручне контроле Концепта Плана од
стране Комисије за планове.
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Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
О реализацији Плана стараће се
Инвеститор"PIONIR GREEN ENERGY "Д.О.О.
Кружни пут 24а, Лештане.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-128/13-IV-05-01
од 11.06.2013. године одлучено је да се не
израђује стратешка процена утицаја ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ
ОИЕ, СНАГЕ < 10 MW, У К.О. МУЖЉА на
животну средину, а на основу претходно
прибављеног мишљења од Одсека за заштиту и
унапређивање животне средине број: 501-126/13IV-05-06 од 11.06.2013. године
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕНЕРГИЈЕ ОИЕ, СНАГЕ < 10 MW, У К.О.
МУЖЉА на животну средину, бр. 501-128/13IV-03-01 од 11.06.2013. године, која се заједно са
овом Одлуком објављује у "Службеном листу
града Зрењанина".
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-7/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12 и 29/12), Одељење за урбанизам,
Одсек за урбанизам и просторно планирање
Градске управе града Зрењанина, дана
11.06.2013. године, доноси
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ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ОИЕ,
СНАГЕ < 10 MW, У К.О. МУЖЉА
Члан 1.
За План детаљне регулације за изградњу
објеката за производњу енергије ОИЕ,снаге <
10MW, у к.о. Мужља не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План детаљне регулације за изградњу
објеката за производњу енергије ОИЕ,снаге <
10MW, у к.о. Мужља (у даљем тексту: План)
обухвата простор у
катастарској општини
Мужља који је према Просторном плану града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 11/11) у намени пољопривредно земљиште,
необрадиво земљиште (пашњаци, мочваре и
трстици).
План обухвата око 8.5 ha, а на простору
обухваћеним Планом планира се изградња
објеката за производњу енергије из обновљивих
извора енергије, снаге <10 (MW), односно
објекти дефинисани Уредбом о условима и
поступку
стицања
статуса
повлашћеног
произвођача електричне енергије (''Службени
гласник РС'', бр. 8/13) као електране на енергију
сунчевог зрачења на земљи који јесу електране
које користе сунчево зрачење, монтиране на тлу.
Члан 3.
За План се не приступа
изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
Основни
циљ
израде
Плана
је
обезбеђивање површина за развој и изградњу
објеката и опремљеност саобраћајном и
комуналном инфраструктуром. Планом ће се
између осталог дефинисати општи и посебни
услови и мере заштите живота и здравља људи и
заштита од пожара, елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа.
У Извештају о стратешкој процени
утицаја Просторног плана града Зрењанина на
животну средину дата је оцена стања, услови и
конкретне мере за њихово смањење или потпуно
уклањање. Процењен је могући утицај
планираних решења у Просторном плану на
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животну средину како у фази реализације Плана,
тако и по коначној имплементацији Плана,
дефинисане су планске мере заштите које ће
ниво загађења довести на ниво дефинисан
законском регулативом.
Обзиром да за планиране намене не
постоји могућност значајних утицаја на животну
средину, а производња енергије из ОИЕ
(соларни панели, дефинисани као електрана на
енергију сунчевог зрачења на земљи, монтирана
на тлу) не представљају оквир за одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину, израда Плана за изградњу
објеката за производњу енергије ОИЕ, снаге <10
(MW) не подлеже обавези израде извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину.
Околни простор је потпуно неизграђен
тако да се не може јавити синергетски утицај на
посматраном простору.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације за изградњу
објеката за производњу енергије ОИЕ,снаге <
10MW, у к.о. Мужља.
Члан 5.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-128/13-IV-05-01
Дана: 11.06.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић
170
На основу члана 20. тачка 5, 6, 18, 25 и
35 и члана 32 тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 129/07 и члана 31. тачка 6, 38 и 43.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 11.07.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

12. јул 2013. год.
I

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови за
опште уређење града Зрењанина, утврђују
посебни услови за опште и комунално уређење
града и фасада зграда, и зграда у зони под
посебним режимом заштите, заштита и
одржавање комуналних објеката, изградња
споменика, спомен обележја и скулптуралних
дела на територији града, и друга питања од
значаја за опште и комунално уређење града.
Члан 2.
Опште уређење града обухвата уређење
и одржавање спољних делова зграда изградња и
постављање споменика, спомен обележја и
скулптуралних и ликовних дела на територији
града.
Члан 3.
Комунално уређење града, у смислу ове
Одлуке, обухвата коришћење, чување и
одржавање комуналних објеката.
Комунални објекти су грађевински
објекти са уређајима, институцијама и опремом
који су изграђени у складу са Законом. Одредба
ове Одлуке примењује се на одржавање и
функционисање објеката, уколико њихово
одржавање и функционисање није уређено
посебним Одлукама.
Члан 4.
Јавна површина у смислу ове Одлуке,
јесте на територији Града одређен планским
документима за уређење или изградњу објеката
јавне намене или јавна површина за коју је
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу
са законом и грађевинско земљиште у јавној
својини, и то:
- улице, тротоари, пешачке и бициклистичке
стазе и траке, пешачка острва, разделне траке
и
појасеви,
тргови,
надвожњаци,
подвожњаци, потходници, степеништа која
повезују саобраћајне површине, мостови,
трим стазе и др.
- аутобуске станице и стајалишта, такси
стајалишта и паркиралишта,
- површине око аутобуских и железнички
станица,
- површине око бензинских станица
и
пристаништа,
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- јавне зелене површине између и око зграда,
улични травњаци, паркови, скверови, паркшуме, дрвореди,
- терени за спорт и забаву, пијаце, јавне плаже,
обале, гробља, пролази, дечја игралишта и
- друге изграђене површине намењене за јавно
коришћење .

попрсје, биста, рељеф, спомен плоча) и друго
спомен обележје које обележава догађај или
личности значајне за град Зрењанин или
националну историју и културу.
Скулптурално дело у смислу ове
Одлуке је дело које се због своје уметничке
вредности поставља на јавној површини.

Члан 5.

II

Спољни делови зграде, у смислу ове
одлуке, јесу фасада са орнаментима и свим
другим
елементима
фасаде,
терасама,
прозорима, излозима, порталима, капијама,
вратима, пасажима и другим отворима на згради,
кров,
димњаци,
снегобрани,
олуци,
надстрешнице, као саставни делови зграде, и
други грађевински елементи зграде.

ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 6.
Комунални објекти, у смислу ове одлуке,
јесу:
1. фонтане,
2. јавне чесме и бунари,
3. посуде за сакупљање отпада,
4. стубови јавне расвете,
5. украсне жардињере,
6. стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека
на јавним површинама,
7. паркомати,
8. дечија и рекреациона игралишта, скејтпаркови и фитнес мобилијар, и
9. други урбани мобилијар
10. јавни тоалети.
Члан 7.
Зоне под посебним режимом заштите у
граду, у смислу ове Одлуке је подручје улица са
свим зградама и то: ул. Краља Александра I
Карађорђевића, Трг Слободе, Гимназијска, Трг
Зорана Ђинђића, Житни трг у делу старог језгра
града, Народног фронта и Краља Петра I
Карађорђевића, односно и друге зоне у граду
утврђене Решењем Покрајинског завода за
заштиту споменика културе.
Под појединачним зградама стављеним
под заштитом као историјски споменик
подразумевају се сви објекти који су Решењем
Покрајинског завода за заштиту споменика
културе утврђени као такви.
Члан 8.
Споменик у смислу ове Одлуке је дело
ликовне и примењене уметности (фигура,

1. Носиоци заштите и одржавања
комуналних објеката.
Члан 9.
Носиоци
заштите
и
одржавања
комуалнних објеката су:
1. ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина''
2. ЈКП ''Водовод и канализација''
3. ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
4. ЈП ''Градска стамбена агенција''
5. ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
6. ЈП ''Туристички центар града Зрењанина''
7. Јавна установа ''Спортски објекти''
8. Завод за заштиту споменика културе
9. Друге организације и сл. којим је општим
појединим
актима
органа
локалне
самоуправе града Зрењанина поверена
заштита и одржавање комуналних објеката
из ове одлуке.
10. Друга правна и физичка лица власници
односно корисници комуналних објеката из
ове Одлуке.
Члан 10.
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'' Зрењанин стара се о
одржавању следећих комуналних објеката:
- фонтанама
- јавним паркиралиштима,
- аутобуским стајалиштима и настрешницама
за иста,
- опреми јавне расвете на територији целог
града,
- друмским
и
пешачким
мостовима,
надвожњацима, бициклистичким и пешачким
стазама у формираним и изграђеним улицама
и парковима и другим површинама јавне
намене,
- коловозима и површинама у јавној употреби
ван коловоза у улицама на територији града
којима пролазе категорисани путеви,
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- дечијим игралиштима,
- таблама за оглашавање и плакатирање,
- споменицима, спомен обележјима и спомен
плочама,
- и другим комуналним објектима који су
поверени овом јавном предузећу на
одржавање.
Члан 11.
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
стара се о одржавању следећих комуналних
објеката:
парковима,
јавним санитарним и хигијенским објектима
(јавни ВЦ и јавни санитарни и хигијенски
објекти на гробљима),
жардињерама на површинама јавне намене,
клупама, посудама за одлагање смећа и
секундарних сировина и ђубриера,
заштићеним појединачним добрима (ретка
стабла, и др.) о којима се стара град
Зрењанин као заштићеним природним
реткостима,
другим комуналним објектима који су
одлукама надлежних оснивача поверени на
управљање и одржавање.
Члан 12.
ЈП
''Градска
стамбена
агенција''
Зрењанин стара се о одржавању спољних делова
стамбених и пословних зграда које су јој од
стране оснивача поверене на управљање .
Члан 13.
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
стара се о заштити и одржавању следећих
комуналних објеката:
јавним чесмама и бунарима на територији
града Зрењанина и насељеним местима,
објеката ''Бегејске петље''
Члан 14.
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин стара
се о заштити и одржавању следећих комуналних
објеката:
јавним пијацама,
јавним санитарним хигијенским објектима
на јавним пијацама и
другим комуналним објектима коју су
одлукама надлежних органа оснивача
поверена на управљање и одржавање.
Члан 15.
ЈП ''Туристички центар града Зрењанина''
Зрењанин стара се о заштити и одржавању
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јавних купалишта и других комуналних објеката
који су му одлукама надлежног органа града
Зрењанина дати на коришћење и управљање.
Члан 16.
Јавна установа ''Спортски објекти''
Зрењанин стара се о заштити и одржавању
спортских објеката, спортских терена и објеката
за рекреацију грађана који су одлукама
надлежних органа града Зрењанина пренети
Савезу на коришћење и одржавање.
Члан 17.
Носиоци
заштите
и
одржавања
комуналних објеката из члана 6. тачка 9. и 10.
ове Одлуке старају се о одржавању и заштити
комуналних објеката у свему према одредбама
ове Одлуке без обзира да ли су исти у њиховом
власништву или су им на основу Одлуке
надлежних органа локалне самоуправе града
Зрењанина дати на управљање и коришћење,
односно уколико су комуналне објекте
поставили на површинама јавне намене у складу
са Одлуком надлежног органа локалне
самоуправе града Зрењанина.
2. Обезбеђивање средстава за заштиту
и одржавање комуналних објеката
Члан 18.
Средства за заштиту и одржавање
комуналних објеката датих на одражавање
јавним, јавним комуналним предузећима,
организацијама и установама из члана 6. тачка 1.
до 9. ове Одлуке, обезбеђују се из средстава
Буџета града Зрењанина.
Члан 19.
Средства буџета града Зрењанина за
заштиту и одржавање комуналних објеката
обезбеђују се на основу годишњих програма
јавних и јавних комуналних предузећа и других
организационих услова из члана 6. тачка 1. до 9.
ове Одлуке.
Годишњи
програми
заштите
и
одржавања комуналних објеката и јавна
комунална предузећа и друге организације
доносе и достављају на сагласност Скупштини
града Зрењанина најкасније до 01.02. текуће
године за наредну годину.
Члан 20.
Програми
заштите
и
одржавања
комуналних објеката из члана 18. ове Одлуке
садрже:
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број и опис и локације објеката који се
одржавају,
обим, ниво, квалитет заштите одржавања
сваког појединачног комуналног објекта,
динамику извођења планираних радова на
сваком комуналном објекту,
начин извођења радова,
потребна финансијска средства,
начин и изворе обезбеђивања потребних
финансијских средстава,
друге податке у циљу обезбеђивања услова
за што потпунију реализацију програма.
Члан 21.

Правна и физичка лица из члана 6. тачка
10. ове Одлуке заштиту и одржавање
комуналних објеката на којима су власници
обезбеђују и врше сопственим средствима у
складу са законом и овом Одлуком.
3. Мере заштите комуналних објеката
Члан 22.
У циљу заштите комуналних објеката
забрањено је у смислу ове одлуке вршење
следећих радњи на комуналним објектима:
несавесно
и
немарно
одржавање
комуналних објеката,
непредузимање
или
неблаговремено
предузимање мера на заштити и одржавању
комуналних објеката,
несавесно и
ненаменско коришћење
објеката,
без претходног одобрења надлежних органа
Градске управе вршење преправке или
промене намене објеката,
физичко оштећивање
или уништавање
објеката,
исписивање графита и других порука на
спољним деловима објеката и њихово
прљање,
лепљење плаката, летака, рекламних порука,
изборног пропагандног материјала и других
обавештења
на
спољним
деловима
комуналних објеката,
остављање физички необезбеђених делова
комуналних објеката који су оштећени
представљају опасност по околину, живот и
здравље људи, саобраћај итд,
-вршење других непримерених радњи које
могу довести до оштећења или уништења
комуналног објекта.

Страна 354

III УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДА
1. Спољни делови зграда
Члан 23.
Зграда у смислу одредаба ове Одлуке, је
објекат намењен за становање, обављање
делатности или за смештај и чување животиња,
робе и опреме за различите производне и
услужне делатности. Спољни делови зграде, у
смислу одредаба ове Одлуке, су: фасада и сви
елементи фасаде, кров, димњак и други
елементи крова, олук и олучне цеви, тераса,
балкон, лођа, прозор, врата, излог и други
отвори на згради, надстрешнице и дуги спољни
елементи зграде.
Власници и корисници зграда дужни су
да редовним одржавањем обезбеде уредан
изглед спољних делова зграда.
Када спољни делови зграда нису уредни
и у финкционалном стању, довођење у уредно и
функционално стање се обавља одмах.
Под уредним и функционалним стањем
спољних делова зграда подразумева се да су они
уредно омалтерисани, окречени, обојени, да
нису оштећени, запрљани ни исписани
графитима, односно да ни на који начин својим
изгледом не нарушавају општи естетски изглед
Града.
На спољним деловима зграда није
дозвољено писање графита, цртање или слично
оштећење.
Члан 24.
На спољним деловима зграда и других
објеката јавне намене, могу да се насликају
мурали, уз претходну сагласност ЈП ''Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина'', а зони
под посебним режимом заштите и зградама под
заштитом и Завода за заштиту споменика
културе.
Мурали у смислу ове Одлуке, јесу
уметничка
дела
искључиво
естетске
некомерцијалне садржине који се сликају на
спољним деловима зграда или другог објекта
јавне намене, у циљу стварања и развоја
културног амбијента и естетског изгледа Града.
Члан 25.
О уредном стању спољних делова зграде
дужан је да се стара власник зграде, односно
корисник зграде у државној својини.
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О уредном стању заједничких спољних
делова зграде за колективно становање и
пословно-стамбене зграде, дужни су да се
старају сви власници станова и других посебних
зграда, односно закупци станова у државној
својини.
О уредном стању спољних делова зграде
који су у саставу одређеног стана, односно
другог посебног дела зграде (тераса, лођа,
прозора и сл.), дужан је да се стара власник тог
стана, односно закупац стана у државној
својини, односно власник тог посебног дела
зграде.
О уредном стању заједничких делова
пословне зграде са више посебних делова, дужни
су да се старају сви власници посебних делова
зграде, односно корисници посебних делова
зграда у државној својини.
О уредном стању спољних делова
пословне зграде који је у саставу одређеног дела
зграде, дужан је да се стара власник тог посебног
дела зграде, односно корисник тог посебног дела
у државној својини.
Члан 26.
При извођењу радова на спољним
деловима зграде субјекти из члана 23. ове
Одлуке дужни су да се старају да се ти радови
изведу стручно и квалитетно и да избором врсте
материјала и боја не наруше целокупан изглед
зграде и околине.
На зградама које су утврђене као
културна добра или представљају добра која
уживају претходну заштиту, односно које се
налазе у просторним културно-историјским
целинама које уживају претходну заштиту, пре
извођења радова на спољним деловима зграде
потребно је прибавити услове и сагласност
надлежног завода за заштиту споменика културе.
Члан 27.
Пасажи и простор испред улаза у зграду
морају бити осветљени за све време трајања
јавне расвете.
О осветљености простора из става 1. овог
члана старају се субјекти из члана 23. ове
одлуке.
Члан 28.
Забрањено је спољне делове зграде
оштећивати, исписивати, цртати, лепити, прљати
их или на други начин нарушавати њихов
изглед.
Забрањено је на спољним деловима
зграде који су окренути према улици или на тргу
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на видљив начин сушити веш, држати
постељину или тепихе, као и одлагати друге
ствари на начин којим се нарушава изглед
зграде.
Члан 29.
Излог пословног простора у згради и
витрина која служи у сврху излагања робе
морају се држати у уредном и чистом стању и
морају бити аранжирани.
Изузетно од одредаба члана 26. ове
Одлуке, о уредном и чистом стању и витрине
стара се лице које обавља пословну делатност у
том пословном простору.
Ако се у пословном простору не обавља
делатност, о уредном и чистом стању излога и
витрине, као и пословног простора коме излог,
односно витрина припада, дужан је да се стара
власник, односно корисник тог пословног
простора.
Излог пословног простора и витрина у
приземљу са уличне стране морају бити
осветљени за све време трајања јавне расвете.
Забрањено је у излогу држати амбалажу
или складиштити робу.
Забрањено је изван излога, односно
пословног простора излагати робу (на улазним
вратима, прозорима, оквирима излога и слично).
Члан 30.
На прозорима, терасама, лођама и
балконима зграде могу се држати одговарајуће
посуде са биљним засадом.
Гајење биљних засада и постављање
посуда из става 1. овог члана врши се тако да се
не оштећује зграда или њени посебни делови и
не угрожава безбедност грађана.
Члан 31.
На зградама са уличне стране могу се
истицати заставе под условима и на начин
утврђене посебним прописима.
Истакнуте заставе морају бити чисте и
неоштећене.
Члан 32.
Клима - уређај, антенски и соларни
уређај, громобрани, уређај за видео надзор и
други уређај може се поставити на спољни део
зграде, под условима и по поступку утврђеном
прописима којима се уређује извођење радова на
уградњи постројења, инсталација и опреме.
Уређаји из става 1. овог члана
постављају се на начин којим се не доводи до

12. јул 2013. год.

Број 22

Службени лист града Зрењанина

Страна 356

оштећивања саме зграде, суседне зграде и не
угрожава безбедност грађана и околине.
Клима уређај поставља се тако да се
онемогући изливање кондензата из климауређаја на спољне делове те зграде, суседне
зграде, као и директно изливање на површину
јавне намене, односно површину у јавном
коришћењу.
Надлежни завод за заштиту споменика
културе издаје услове и сагласност за извођење
радова из става 1. овог члана, када се ови радови
изводе на спољним деловима зграде која је
утврђена као културно добро, која ужива
претходну заштиту или се налази у просторно
културно-историјској целини, односно целини
која ужива претходну заштиту.

Надлежни Завод за заштиту културниих
добара издаје услове и сагласност за извођење
радова из става 4. овог члана који се изводе на
огради и на површини око зграде која је
утврђена као културно добро, која ужива
претходну заштиту или се налази у просторно
културној-целини, односно целини која ужива
претходну заштиту.
Ограда, зеленило и други елементи
уређења површина око зграде морају се
одражвати тако да не оштећују зграду и
инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих
површина са којима се граниче (улица, суседна
зграда и парцела и с.)

Члан 33.

Забрањено је уништавати и оштећивати
ограду, зеленило и друге елементе уређења
површине око зграде.

Спољни делови помоћног и економског
објекта морају се држати у уредном стању.
О уредном стању спољних делова
објеката из става 1. овог члана дужан је да се
стара власник, односно корисник тог објекта.
Забрањено је спољне делове објекта из
става 1. овог члана оштећивати, исписивати,
цртати, лепити плакате, прљати или на други
начин нарушавати изглед објекта.
2. Површине око зграда и ограде.
Члан 34.
Површина око зграде и ограда морају се
држати у уредном стању.
О уредном стању површине око зграде и
ограде стара се власник, односно корисник
зграде, односно сви власници и корисници
посебних делова зграде.
Површина око зграде, у смислу одредаба
ове Одлуке, је преостали део грађевинске
парцеле те зграде, ограђен или неограђен, у
оквиру које могу бити двориште, башта, врт,
интерне саобраћајнице, површине за паркирање
возила станара и корисника зграде или други
слични елементи површине око зграде.
Лица из става 2. овог члана су дужна да
поправљају и замењују оштећене делове ограде,
а површину око зграде редовно чисте, косе
траву, орезују живу ограду и друго растиње,
уклањају коров, одржавају бетонске површине,
тротоаре, прилазне стазе и степеништа, интерне
саобраћајнице, противпожарне стазе, уклањају
грађевински и други отпад, као и да предузимају
друге радове како би простор око зграде био у
уредном стању.

Члан 35.

3. Пасажи и подземни пролази.
Члан 36.
Пасажи и подземни пролази у зони
заштите су пролази и површине намењене јавној
комуникацији ради приступа пословних и
других објеката.
Услови за уређење пасажа и подземних
пролаза из става 1. овог члана утврђују се
посебним елаборатом који доноси Градско веће
на предлог ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'' и Завода за заштиту
споменика културе.
IV ПОДИЗАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ
ДЕЛА
1. Подизање споменика и скулптуралних дела
Члан 37.
Иницијативу за подизање споменика,
односно постављања скулптуралних дела може
дати свако физичко или правно лице.
Инцијатива се упућује Комисији за
подизање
споменика
и
постављање
скулптуралних дела (у даљем тексту: Комисија),
у писаном облику и иста иницијатива мора бити
образложена. Иницијатива може да садржи и
предлог локације за подизање споменика,
односно постављање скулптурног дела.
Комисија
обавештава
подносиоца
иницијативе о исходу иницијативе.
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Члан 38.
Комисију из члана 37. ове Одлуке
именује Скупштина града (у даљем тексту:
Скупштина града), на предлог Градског већа.
Комисија има председника, заменика
председника и пет чланова.
Председник и три члана именују се из
реда ликовних и примењених уметника,
књижевника, историчара, историчара уметности,
архитеката, ликовних критичара и других
одговарајућих стручњака.
Заменик председника и два члана
именују се из реда одборника Скупштине града.
Комисија се именује на период од четири
године, односно до истека мандата одборницима
Скупштине града, а може бити разрешена и пре
истека периода на који је именована, на предлог
Градског већа.
Комисија одлучује већином гласова од
укупног броја чланова.
Члан 39.
Комисија
на основу примљених
иницијатива, сопстевене процене и на основу
процене могућности реализације за наредну
календарску годину утврђује годишњи оквирни
програм подизања споменика и постављања
скулптуралних дела, на крају текуће календарске
године.
Комисија доставља годишњи оквирни
програм из претходног става Градском већу ради
давања сагласности.
Члан 40.
Скупштина града на предлог Комисије, а
по претходно прибављеном мишљењу Градског
већа, доноси Одлуку о подизању споменика,
односно постављању скулптуралног дела на
територији града.
Члан 41.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља Одељење за
друштвене делатности Градске управе у сарадњи
са Заводом за заштиту споменика културе.
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Са аутором идејног решења закључује се
уговор
о
изради
споменика,
односно
скултуралног дела.
Уколико конкурс не успе, израда идејног
решења за подизање споменика, односно
постављање скулптуралног дела може се
уговором поверити аутору ангажованом по
позиву.
Избор аутора коме ће се уговором
поверити израда решења за подизање споменика,
односно постављање скулптуралног дела, врши
Комисија.
Уговор
са
аутором
закључује
Градоначелник на предлог Комисије.
Члан 43.
Пре расписивања конкурса, односно пре
избора аутора по позиву, Комисија прибавља
стручна мишљења ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'' Покрајинског завода
за заштиту споменика културе Нови Сад, ради
утврђивања локације, услова њеног уређења и
ближих услова конкурса.
На основу прибављених мишења из става
1. овог члана, Комисија утврђује локацију и
ближе услове конкурса.
Подизање
споменика
односно
постављање скулптуралног дела на територији
града, одобрава се решењем Одељења за
урбанизам Градске управе.
Члан 44.
Изузетно од одредаба ове Одлуке, на
територији Града може се подићи реплика
споменика значајне уметничке и културноисторијске вредности, или реплика већ
постојећег вајарског дела.
О
подизању
реплике
одлучује
Скупштина града, на предлог Комисије, а по
претходно прибављеном мишљењу Градског
већа.
На поступак подизања реплике сходно се
примењују одредбе ове Одлуке, које се односе
на подизање споменика, односно постављања
скулптуралног дела.

Члан 42.

Члан 45.

Комисија одлучује да ли да се спроводи
конкурс, ангажује аутор по позиву, или ће се
користити већ постојеће вајарско дело.
Конкурс се објављује најмање у једном
дневном листу и у локалном листу.
Конкурс из претходног става спроводи
Комисија, која врши и избор идејног решења.

Споменик , односно скулптурално дело
може се преместити, односно уклонити, ако за то
постоје оправдани разлози.
Одлуку
о
премештању,
односно
уклањању споменика, односно скулптуралног
дела доноси Скупштина града, на предлог
Комисије, а по претходно прибављеном
мишљењу Градског већа.
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Члан 46.
Комисија води евиденцију подигнутих
споменика, односно постављених скулптуралних
дела, на територији града.
Подизање споменика и постављање
скулптуралног дела обавезно се пријављује
Покрајинском заводу за заштиту споменика
културе Нови Сад, у року од 30 дана од дана
подизања споменика, односно постављања
скулптуралног дела.

3. Финансирање подизања споменика и
скулптуралних дела
Члан 52.

2. Одржавање споменика и
скулптуралних дела.

У буџету града обезбеђују се средства за
подизање и одржавање споменика, односно
скулптуралних дела.
Средства за подизање и одржавање
споменика, односно скулптуралних дела, могу се
обезбедити и из прилога, поклона, донација, или
на други примерен начин, од стране правног или
физичког лица.

Члан 47.

Члан 53.

Споменици који су утврђени за културно
добро одржавају се у складу са Законом.
О одржавању споменика који није
утврђен за културно добро односно о одржавању
скултуралног дела стара се Град преко ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина''.
Члан 48.

Правно или физичко лице које обезбеди
сва средства или више од 50% потребних
средстава за подизање споменика, односно
постављања скулптуралног дела, има право да
му се име упише на постамент, или поред
споменика односно скултуралног дела.

Одржавање споменика и скулптуралних
дела у смислу одредаба ове Одлуке подразумева
редовно одржавање чистоће, неге зелених
површина, контролу расвете, поправку прилазне
стазе или пута и по потреби спровођења мера
конзерваторске заштите споменика, односно
скулптуралног дела.

Члан 54.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
вршиће Одељење за урбанизам и Одељење за
друштвене делатности Градске управе .

Члан 49.

Члан 55.

Споменике и скулптурална дела грађани
су дужни да чувају и да се према њима односе са
дужном пажњом.
Споменици и скулптурална дела не
смеју се прљати, скрнавити, оштетити или
уништити.
Члан 50.

Инспекцијски надзор над применом ове
Одлуке врши Одељење комуналне полиције,
инспекцијско-надзорних послова и ванредних
ситуација .

V НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ

VI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.

Правно или физичко лице које
неовлашћено подигне, премести, уклони или
оштети споменик, или скулптурално дело, дужно
је да успостави пређашње стање, односно
надоканади насталу штету, у складу са Законом.
Члан 51.
Чување и одржавање једног или
неколико споменика, односно скулптуралног
дела Градско веће може поверити школи,
предузећу, установи, или другом органу или
организацији, уз њихову сагласност.

Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако поступи супротно забранама
утврђеним чланом 22. тачкама 1, 2, 3, 4, 8 и 9.
ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
250.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана предузетник.
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.
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Новчаном казном у износу до 2.500,00
динара до 75.000,00 динара казниће се физичко
лице за прекрашај из става 1. овог члана.
Члан 57.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 8.000,00 дин. казниће се за прекршај правно
лице ако поступи супротно забранама утврђеним
чланом 22. тачкама 5, 6 и 7. ове Одлуке.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 8.000,00 дин. казниће се за прекршај из става
1. овог члана предузетник.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 2.000,00 дин. казниће се за прекршај из става
1. овог члана одговорно лице.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 2.000,00 дин. казниће се за прекршај из става
1. овог члана физичко лице.
Члан 58.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1. спољни део зграде не држи у уредном стању
(члан 23. став 4.)
2. Пасаж, односно простор испред улаза у
зграду не осветли за све време трајања јавне
расвете (члан 27)
3. Не обезбеди стручно и квалитетно извођење
радова на уређењу спољних делова зграде
или избором врсте материјала или боја
наруши целокупни изглед зграде и околине
(члан 26. став 1.)
4. Поступа супротно забрани из члана 28. ове
Одлуке,
5. Не прибави услове и сагласности надлежног
завода за заштиту споменика културе (члан
26. став 2.)
6. Излог пословног простора у згради или
витрину која служи у сврху излагања робе
не држи у уредном и чистом стању или их
не аранжира (члан 29. став 1. и 2.)
7. Излог има витрину, односно пословни
простор коме излог односно витрина
припада, не држи у чистом и уредном стању
или их не аранжира, а у време када се у
пословном простору не обавља делатност
(члан 29. став 1. и 3.)
8. Излог или витрину у приземљу зграде са
уличне стране не осветљава за време
трајања јавне расвете (члан 29. став 4.)
9. Поступи супротно забранама утврђеним
чланом 29. став 5. и 6. ове Одлуке
10. Гаји биљне засаде и поставља посуде на
начин којим се оштећују зграде, или њени
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посебни делови, или угрожава безбедност
грађана (члан 30. став 2.)
11. На зградама са уличне стране истиче заставе
које су упрљане, или оштећене (члан 31.
став 2.)
12. Уређаји из члана 32. став 1. ове Одлуке
поставе се на начин којима се доводи до
оштећења зграде или угрожава безбедност
грађана и околине (члан 32. став 2. )
13. Клима уређај постави тако, да се кондезант
из тог уређаја излива на спољне делове
зграде, суседне зграде, односно директно
излива на површину јавне намене, или
површину у јавном коришћењу (члан 32.
став 3.)
14. Уређаје из члана 32. став 1. ове Одлуке
постави без услова и сагласности надлежног
Завода за заштиту споменика културе (члан
32. став 4.)
15. Спољни део помоћног и економског објекта
не држи у уредном стању (члан 33. став 1.)
16. Поступи супротно забрани из члана 33. став
3. ове Одлуке
17. Површину око зграда или ограду не држи у
уредном стању или за радове на огради или
на површини око зграде на прибави услове
и сагласности надлежног Завода за заштиту
споменика културе (члан 34 став 1-5)
18. Ограду, зеленило или друге елементе
уређења површина око зграде држи тако да
оштећују зграду или инсталације или
онемогућавају коришћење зграде, тих
површина или површина са којима се
граничи (члан 34 став 6.)
19. Поступи супротно забранама из члана 35.
ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара.
За прекрашаје из става 1. овог члана
казниће се и предузетници новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара
За прекршај из става 1. ове Одлуке
казниће се физичко лице новчаном казном од
2.500,00 динара
Члан 59.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 8.000,00 динара казниће се правно лице ако
поступи супротно забранама утврђеним чланом
28., чланом 29. став 5. и 6., члана 33. став 1. и
члана 35. ове Одлуке.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 8.000,00 динара казниће се предузетник за
прекршаје из став 1. овог члана.
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Новчаном казном на лицу места у износу
од 2.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу и физичко лице за прекршаје из
става 1. овог члана.
Члан 60.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице:
ако подигне споменик, односно постави
скулптурално дело супротно одредбама ове
Одлуке (члан 40.),
ако премести или уклони споменик, односно
скулптурално дело супротно одредбама ове
Одлуке (члан 45. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 2.500,00 до
75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаноим казном у
износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
Члан 61.
Новчаном казном на лицу места у износу
од 2.500,00 до 25.000,00 казниће се физичко лице
ако:
-намерно или из крајње непажње уништи
или оштети споменик или скулптурално
дело (члан 49. став 1.)
споменик или скулптурално дело прља или
скрнави (члан 49. став 2.)
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају
да важе Одлука о заштити и одржавању
комуналних објеката ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/10 и 5/11) и чланови 89. до
96. Одлуке о постављању и уклањању мањих
монтажних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/10, 5/11 и 23/11).
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-8/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
171
На основу члана 31. тачка 6. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 11.07.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
НАЧИНУ, УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о начину,
условима и поступку отуђења или давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
16/2009; 1/2010 и 1/2011).
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: 06-115-9/13-I
Дана: 11.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
172
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу
у друмском саобраћају («Службени гласник
РС»,бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) ,
члана 4. Закона о прекршајима (Службени
гласник РС бр. 101/05, 116/08, и 111/09) и члана
31. тачкe 6. Статута града Зрењанина
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(«Службени лист града Зрењанина бр.
21/08,23/12, 9/13 и 21/13) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 12.07.2013.
године донела је
ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се ближи услови
које треба да испуни превозник, карактеристике
и обележја такси-возила и начин обављања аутотакси превоза путника на територији града
Зрењанина (у даљем тексту: такси-превоз).
Члан 2.
Градоначелник, у складу са законом и
саобраћајно-техничким
условима,
доноси
програм којим се дефинише оптимално
организовање
такси-превоза,
на
предлог
Одељења за урбанизам Градске управе града
Зрењанина (у даљем тексту: Одељење за
урбанизам) и Одељења за финансије Градске
управе града Зрењанина (у даљем тексту:
Одељење за финансије).
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог
члана дефинишу се за петогодишњи плански
период, а на основу карактеристика превозних
захтева - вожњи које одређује ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин
(у даљем тексту: Дирекција).
Члан 3.
Такси-превоз могу обављати правна лица и
предузетници чија је претежна делатност таксипревоз, који су за обављање те делатности
регистровани у Регистру привредних субјеката,
у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката и који имају
одобрење Градске управе за обављање таксипревоза (у даљем тексту: превозник).
Привредни субјекти из става 1. овог члана
не могу било којом својом радњом која се
односи на давање на коришћење кровне ознаке
са називом "TAXI", давање докумената са својим
пословним именом, давање одобрења за
обављање делатности, давање такси-возила и
друго да омогуће другим правним или физичким
лицима која не испуњавају услове прописане
законом да обављају такси-превоз.
Такси-превоз под условима из става 1.
овог члана може се обављати на територији
града Зрењанина за коју превозник има издато
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важеће одобрење Градске управе града
Зрењанина за обављање ауто-такси делатности.
Изузетно, превозник може обавити таксипревоз преко или на територији града
Зрењанина, од кога нема издато важеће
одобрење за обављање ауто-такси делатности,
ако је такси-превоз започет на територији
општине, града и града Београда од које
превозник има издато важеће одобрење за
обављање делатности.
Превозник који обави превоз у смислу
става 4. овог члана обавезан је да одмах по
обављеном такси-превозу уклони кровну ознаку
и не може да пружа услуге такси-превоза на
територији града Зрењанина уколико нема
издато важеће одобрење Градске управе града
Зрењанина за обављање ауто-такси делатности.
У случају превоза из става 4. овог члана,
када исти путник има намеру да након
искрцавања истим возилом настави превоз,
превозник је дужан да уклони кровну ознаку у
тренутку када путник напусти путнички простор
возила, чека на путника без заустављања рада
таксиметра, а по повратку тог путника у
путнички простор возила превозник је обавезан
да на прописан начин поново истакне ауто-такси
ознаку.
Члан 4.
Такси-возач је физичко лице које обавља
такси-превоз као предузетник или као запослени
код превозника, у складу са законом и овом
одлуком (у даљем тексту: такси-возач).
Члан 5.
Превозник може да почне са радом,
односно да обавља такси-превоз када, поред
законом утврђених услова, испуни и услове
утврђене овом одлуком.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИПРЕВОЗА
А) Предузетник
Члан 6.
За обављање такси-превоза предузетник, поред
услова прописаним законом, мора да испуњава и
следеће услове:
1. да има возачку дозволу "Б" категорије
најмање 3 године;
2. да има лекарско уверење о способности
возача за управљање возилом којим се
обавља такси-превоз, које није старије од
три године;
3. да је власник најмање једног регистрованог
путничког возила, при чему се и прималац
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лизинга, у смислу ове одлуке, сматра
власником возила;
4. да му није изречена мера забране
управљања
моторним
возилом
"Б"
категорије, што се доказује уверењем које
није старије од 6 месеци;
5. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање делатности превоза
путника у друмском саобраћају, односно да
му правоснажним решењем о прекршају
није изречена заштитна мера забране
обављања делатности превоза путника у
друмском саобраћају, док трају правне
последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем које није старије од 6
месеци;
6. да је извршио преглед такси-возила код
надлежног инспектора, што се доказује
актом надлежног инспектора о испуњености
услова прописаних законом и чланом 9. став
1. и 3. ове одлуке;
Предузетник може да обавља такси-превоз
такси-возилом за које му је одређен евиденциони
број и за које је издата такси-легитимација.
Б) Привредно друштво, односно
друго правно лице
Члан 7.
За обављање такси-превоза, привредно
друштво,
односно
друго
правно
лице
регистровано за обављање ове делатности, поред
услова прописаних законом, мора да испуњава и
услове из члана 6. став 1. тач. 3., 5. и 6. ове
одлуке.
Превозник из става 1. овог члана
одговоран је да се такси-возач у прописаном
року подвргне редовном здравственом прегледу
и да води евиденцију о тим прегледима.
В) Такси-возач
Члан 8.
Такси-возач мора да испуњава услове прописане
чланом 6. став 1. тач. 1, 2, 4 и 5 ове одлуке.
Поред услова из става 1. овог члана, такси-возач
мора да има закључен уговор о раду са
превозником и пријаву на обавезно социјално
осигурање (образац М-1).
Г) Такси-возило
Члан 9.
Такси-возило којим се обавља такси-превоз,
поред услова прописаних законом, мора да
испуњава и следеће услове:
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1. да има уграђен исправан, пломбиран,
баждарен
и
опремљен
инсталацијама
таксиметар, који је подешен искључиво у
складу са чланом 29. став 5. ове одлуке, што
се доказује исправом издатом од стране
овлашћене организације, који мора бити
постављен тако да износ на таксиметру буде
путнику видљив и да се његовим укључењем,
светло на такси-табли из тачке 9. овог става
искључује;
2. да има исправан суви противпожарни апарат
са важећим роком употребе, на приступачном
месту;
3. да има исправно грејање, вентилацију и
унутрашње осветљење;
4. да има блок-рачун у којем је сваки лист
оверен печатом;
5. да је чисто, уредно, обојено и без
унутрашњих
и
спољашних
оштећења
(естетски изглед);
6. да је важећи ценовник услуга тако постављен
у такси возилу да је видљив путнику;
7. да од 01.01.2014.г.мора имати регистарску
ознаку територије града Зрењанина, која
садржи латинична слова « ТX «
8. да има на видном месту истакнуту таксиналепницу у складу са чланом 19. став 3. ове
одлуке а такси-легитимација такси-возила и
такси-легитимација такси-возача морају се
налазити у возилу како би увек били
доступни ради стављања на увид лицу
овлашћеном за контролу и надзор.
9. да такси-возило испуњава услове у погледу
границе издувне емисије прописане најмање
нормом "ЕУРО-3";
10. да на крову возила има видљиво истакнуту
такси-таблу
опремљену
уређајем
за
осветљење која садржи податке прописане
чланом 27. ове одлуке.
Образац ценовника из става 1. тачка 6.
овог члана израђује Одељење за финансије уз
сагласност Градског већа.
Редован технички преглед такси-возила
врши се сваких 6 месеци.
Члан 10.
Надлежни
инспектор
проверава
испуњеност услова за такси-возило, прописаних
законом и чланом 9. ове одлуке, о чему доноси
решење.
Испуњеност услова утврђених законом и
чланом 9. став 1. и чланом 11. ове одлуке
надлежни инспектор утврђује прегледом возила
и увидом у следећу документацију: важећу
саобраћајну дозволу, потврду о стандарду
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мотора и полису о осигурању путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу.
О донетим решењима надлежни инспектор
води евиденцију.
Превозник је дужан да једном годишње
изврши редован преглед такси-возила код
надлежног инспектора најкасније до истека
важења решења о испуњености услова за таксивозило из става 1. овог члана.
Члан 11.
Превозник је дужан да приликом регистрације
такси-возила осигура путнике од последица
несрећног случаја у јавном превозу.
III ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТАКСИЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Члан 12.
Захтев за издавање одобрења за обављање таксипревоза на територији града Зрењанина
превозник подноси Одељењу за финансије.
Уз захтев из става 1. овог члана превозник је
дужан да приложи решење о регистрацији у
Регистру привредних субјеката и доказе о
испуњености услова из члана 6. став 1, односно
члана 7. став 1, као и члана 9. став 1. ове одлуке.
Уколико Одељење за финансије на основу
доказа из става 2. овог члана утврди да су
испуњени услови за обављање такси-превоза,
доноси решење о одобрењу за обављање таксипревоза и одређивању евиденционог броја за
такси-возило и издаје такси-легитимацију таксивозила и такси-легитимацију такси-возача.
За такси-возило којим се обавља такси-превоз
може се одредити само један евиденциони број и
издати једна такси-легитимација такси-возила из
става 3. овог члана.
Превозник је дужан да налепницу са
евиденционим бројем постави на горњи десни
угао предњег ветробранског стакла са
унутрашње стране такси возила.
О издатим одобрењима за обављање делатности
такси-превоза,
додељеним
евиденционим
бројевима и издатим такси-легитимацијама
Одељење за финансије води евиденцију.
Члан 13.
Обрасце такси-легитимација из члана 12. став 3.
ове одлуке израђује Одељење за финансије уз
сагласност Градског већа.
Такси-легитимација такси-возила предузетника
садржи следеће податке:
1. редни број регистра,
2. име и презиме предузетника и његов
јединствени матични број,
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порески идентификациони број (ПИБ),
адресу седишта радње и пребивалишта
предузетника,
5. регистарску ознаку, марку и тип таксивозила,
6. евиденциони број такси-возила,
7. датум издавања такси-легитимације,
8. заштитни број обрасца и
9. назив
такси-удружења,
уколико
је
предузетник његов члан.
У
такси-легитимацију
такси-возила
привредног друштва, односно другог правног
лица, поред података из става 2. тач. 1, 3, 5, 6, 7.
8.и 9. овог члана, уноси се и његов назив и
седиште.
Члан 14.
3.
4.

Такси-легитимација
такси-возача
садржи
следеће податке:
1. редни број регистра,
2. фотографију возача,
3. име, презиме и јединствени матични број,
4. адресу пребивалишта,
5. датум издавања легитимације и
6. заштитни број обрасца.
Такси-легитимација такси-возача запосленог код превозника, поред података из става 1.
овог члана, садржи и назив превозника код кога
је такси-возач запослен.
Члан 15.
Превозник је дужан да:
1) сваку промену података које садрже таксилегитимације и друге исправе у смислу ове
одлуке писаним путем пријави Одељењу за
финансије у року од 8 дана од дана настале
промене,
2) сваку промену која се односи на таксивозило писаним путем пријави Одељењу за
финансије у року од 8 дана од дана настале
промене,
3) у случају привременог, односно трајног
престанка обављања делатности таксипревоза писаним путем обавести Одељење
за финансије у року од 8 дана од дана
подношења захтева Регистру за привредне
регистре и врати такси-легитимације и
такси-налепницу.
IV ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА
Члан 16.
Такси-стајалишта (у даљем тексту:
стајалишта) су површине јавне намене, одређене
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за стајање такси-возила у току обављања таксипревоза.
Стајалишта из става 1. овог члана одређују
се Програмом из члана 2. став 1. ове одлуке, чији
је саставни део саобраћајни пројекат стајалишта
који израђује Дирекција уз сагласност Градске
управе града Зрењанина.
Члан 17.
Стајалишта могу да буду стална,
привремена и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене
површине јавне намене за организовано
обављање такси-превоза, односно за укрцавање
и искрцавање путника и пријем позива из
диспечерског центра.
Привремена стајалишта су одређене
површине јавне намене које се користе до
привођења намени утврђеној урбанистичким
планом.
Повремена стајалишта су одређене
површине јавне намене које се користе за време
одржавања сајмова, пијаца, већих спортских и
културних манифестација и значајних скупова.
На стајалишту се места за стајање таксивозила
обележавају
хоризонталном
сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на
крају стајалишта истом бојом уписује се ознака
"TAXI".
Стајалиште се обележава вертикалним
саобраћајним знаком:
(II-34) "забрањено
заустављање и паркирање" и допунском таблом:
"осим за TAXI возила са одобрењем".
Члан 18.
О постављању вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације на стајалиштима,
одржавању постојеће саобраћајне сигнализације
и одржавању стајалишта у зимским и летњим
условима стара се Дирекција.
Члан 19.
Стајалишта могу да користе само
превозници који имају одобрење за обављање
такси-превоза, одређен евиденциони број и
такси-легитимације из члана 12. став 3. ове
одлуке и који имају такси-налепницу.
Такси-налепницу из става 1. овог члана
издаје Јавно предузеће "Пијаце и паркинзи"
Зрењанин на захтев превозника, у складу са
Програмом из члана 2. ове одлуке.
Превозник је дужан да такси-налепницу
постави на доњи леви угао предњег
ветробранског стакла са унутрашње стране
такси-возила.
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На стајалишту се такси-возила постављају
у складу са сигнализацијом и у границама
обележених такси-места.
За време коришћења стајалишта таксивозач је обавезан да буде у свом такси-возилу
или поред свог такси-возила.
Превозник не може користити аутобуска
стајалишта која су одлуком Скупштине града
Зрењанина одређена за линијски превоз путника.
V НАЧИН РАДА ТАКСИ-ВОЗАЧА
Члан 20.
За време вршења услуге такси-превоза таксивозач код себе мора да има:
1. решење о регистрацији и одобрење за
обављање такси-превоза,
2. важећу такси-налепницу, када се затекне на
стајалишту,
3. важећу такси-легитимацију такси-возила,
4. важећу такси-легитимацију такси-возача,
5. решење о испуњености услова такси-возила
за обављање такси-превоза,
6. полису осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу која
одговара возилу којим управља и
7. доказ о обавезном социјалном осигурању
(оверену фотокопију образаца М-1).
Члан 21.
Такси-возач може такси-превоз да започне
са стајалишта, на радио и телефонски позив из
диспечерског центра или на заустављање
путника у складу са законом.
Путник може да користи такси-возило по
свом избору, осим када је телефонским позивом
диспечерском центру наручио вожњу.
Члан 22.
Путник може да одбије да уђе у таксивозило наручено путем диспечерског центра, ако
основано посумња да је такси-возач под
утицајем алкохола или опојних дрога, ако је
неуредан или ако је унутрашњост возила
запрљана.
Члан 23.
Такси-возач је дужан да у слободно таксивозило прими сваког путника, као и лични
пртљаг путника према величини простора за
пртљаг и носивости такси-возила.
Такси-возач није дужан да у такси-возило
прими лица под утицајем алкохола, опојних
дрога или оболела од заразних болести, лица са
изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг
путника којим би се угрозила безбедност и
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здравље људи, испрљало или оштетило таксивозило.
Такси-возач не сме да прими у таксивозило децу до 6 година старости без пунолетног
пратиоца.
Такси-возилом не могу се без пристанка
такси-возача превозити кућни љубимци.
Члан 24.
Такси-возач је обавезан да се за време
обављања такси-превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
Такси-возач је обавезан да за време таксипревоза буде уредан, адекватно одевен и обувен,
да не пуши у такси-возилу за време вожње, као и
да није под утицајем алкохола или опојних
дрога.
Члан 25.
Такси-возач је обавезан да непосредно пре
започињања вожње са путником, укључи
таксиметар и да га искључи одмах након
завршене вожње.
У случају да такси-возач не укључи
таксиметар на почетку вожње, путник није у
обавези да плати цену услуге такси-превоза.
Члан 26.
Такси-возач је дужан да путника превезе
најкраћим путем до места опредељења или
путем који путник одреди, а у складу са важећим
режимом саобраћаја.
VI ТАКСИ-ТАБЛА
Члан 27.
Такси-табла служи за идентификацију
такси-возила и садржи:
натпис "TAXI",
грб Града.
Такси-табле возила превозника који су
чланови удружења садрже, поред података из
става 1. овог члана, и назив удружења.
Такси-возач је дужан да такси-таблу држи
укључену увек када је возило слободно.
На такси-табли не могу се постављати
рекламно-пропагандне поруке.
Уколико такси-возач такси-возило користи
за сопствене потребе или уколико не обавља
делатност такси-превоза, дужан је да такситаблу привремено скине са такси-возила.
Члан 28.
Такси-возила могу користити саобраћајне
траке намењене за јавни градски и приградски
превоз путника искључиво за кретање.
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VII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИПРЕВОЗА
Члан 29.
Цену услуге за обављање такси-превоза
чини збир појединачних цена, и то: за старт, по
једном пређеном километру, по времену чекања,
по доласку на адресу по позиву и по комаду
пртљага који се превози, које се одређују у
зависности од доба дана и ноћи, од дана у
недељи и подручја на коме се вожња обавља.
Такси тарифа такси-превоза, као и
економски најнижа цена у оквиру такси тарифе
по којој се такси-превоз мора обављати на
територији града Зрењанина, утврђују се
посебном одлуком Скупштине града Зрењанина.
На економски најнижу цену у оквиру
такси тарифе, превозници не могу да дају
попуст.
Накнада за обављање такси-превоза
утврђује се на основу важећег и истакнутог
ценовника услуга и наплаћује се у износу који
покаже таксиметар, на месту опредељења
путника.
Тарифирање таксиметра из става 1. овог
члана (баждарење) мора бити усклађено са
ценовником.
У цену такси-превоза урачунат је и превоз
личног пртљага.
Под личним пртљагом подразумевају се
торбе и кофери које путник може држати са
собом а да при том не заузима простор за
смештај осталих путника.
Ценовником мора да се предвиди посебна
доплата за пртљаг путника који се због своје
величине и тежине мора сместити у пртљажник
такси-возила.
Са посебном доплатом за пртљаг путник
мора да буде упознат и сагласан пре започињања
такси-превоза, у супротном путник није у
обавези да исту плати.
Члан 30.
Превозник је дужан да, на захтев
корисника услуге такси-превоза, изда рачун за
обављени превоз који садржи датум, релацију
или километражу, цену превоза и који је
потписан и оверен печатом превозника.
Члан 31.
У случају немогућности да заврши
започети такси-превоз, такси-возачу припада као
накнада половина износа који покаже
таксиметар у моменту прекида такси-превоза,
осим у случају квара такси-возила, када му не
припада накнада.
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У случају квара такси-возила, такси-возач
је дужан да путнику обезбеди наставак започетог
такси-превоза другим такси-возилом.
Такси-возач може у току превоза, на
захтев путника, да прими у возило и друга лица.
Када путник који је примљен у току
превоза настави да користи такси-возило, место
изласка претходног путника сматра се местом са
кога је такси-возач започео нови такси-превоз.
VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИПРЕВОЗА
Члан 32.
Решење из члана 12. став 3. ове одлуке,
које је издато предузетнику, престаје да важи у
случају:
1. одјаве из регистра привредних субјеката;
2. ако престане да испуњава неки од услова
утврђених законом и чланом 6. ове одлуке и
3. у другим случајевима предвиђеним законом
за престанак рада предузетника.
Привредном друштву, односно другом
правном лицу престаје важност решења из члана
12. став 3. ове одлуке у случају:
1. одјаве из регистра привредних субјеката;
2. да престане да испуњава услове предвиђене
законом и чланом 7. ове одлуке и
3. у другим случајевима предвиђеним законом
за престанак рада привредног друштва,
односно другог правног лица.
Члан 33.
У случајевима из члана 32. ове одлуке
Одељење за финансије донеће решење о
престанку важења решења из члана 12. став 3.
ове одлуке.
IX НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над применом ове одлуке врши
надлежно одељење градске управе града
Зрењанина.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке и других аката донетих на основу ове
одлуке у оквиру своје надлежности врши
Одељење комуналне полиције, инспекцијсконадзорних послова и ванредних ситуација
градске управе путем саобраћајног инспектора и
комуналног полицајца (у даљем тексту: одељење
комуналне полиције ).
Превозник и такси возач су дужни да
саобраћајном инспектору омогуће несметано
вршење послова, стави на увид потребна
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документа и у року који одреди инспектор
достави потребне податке и поступи по налогу
инспектора.
Члан 35.
У вршењу надзора инспектор је овлашћен да:
нареди отклањање недостатака у погледу
испуњености
услова
прописаних
за
обављање такси-превоза,
поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка,
изрекне и наплати новчану казну на лицу
места,
искључи возило којим се обавља таксипревоз противно одредбама закона и ове
одлуке, одреди место паркирања и одузме
такси-таблу и евиденциони број у трајању
од 5 дана, а у случају поновног искључења
такси-возила превозника, у трајању од 10
дана.
одузме такси-таблу када превозник уступи
такси-таблу или такси-возило другом
физичком или правном лицу и када
превозник не врати евиденциони број у
случају привременог или сталног престанка
обављања делатности такси-превоза одмах,
а најкасније у року од 3 дана.
привремено одузме такси-возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, до правоснажног
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе и изда потврду о
одузимању такси возила,
уклони такси-возило у случају да се такси
возач не налази у такси-возилу.
Члан 35а.
Привремено одузето такси-возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, чува се до правоснажности
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе, о трошку превозника.
Чување и поступање са такси возилом из
става 1. овог члана врши се у складу са актом о
начину одузимања, чувања и поступања са такси
возилом који прописује министар надлежан за
послове саобраћаја.
Члан 36.
Уколико
саобраћајни
инспектор,
у
поступку вршења инспекцијског надзора уочи
повреду прописа из надлежности другог
инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе,
писаним путем, надлежни инспекцијски орган.
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Члан 36а.
У вршењу комунално полицијског посла,
поред
законских
овлашћења
комунални
полицајац је овлашћен да изрекне мандатну
казну прописану овом одлуком, као и да поднесе
захтев за вођење прекршајног поступка.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 8.000,00 динара на
лицу места казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. обавља делатност такси-превоза супротно
члану 10. став 4. ове одлуке,
2. користи такси-стајалиште супротно члану 19.
ове одлуке,
3. за време вршења услуга такси-превоза код
себе нема документацију прописану чланом
20. ове одлуке,
4. понашање и изглед нису у складу са одредбом
члана 24. ове одлуке и
5. не осветли такси-таблу када је возило
слободно ( члан 27. став 3. ове одлуке ).
Новчаном казном од 2.500,00 динара, на
лицу места, казниће се такси-возач запослен у
привредном друштву,односно другом правном
лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 38.
Новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1. обавља такси-превоз, а није му претежна
делатност такси-превоз путника или није
регистрован у Регистру привредних субјеката
за обављање ауто-такси делатности или нема
одобрење Градске управе града Зрењанина за
обављање такси-превоза (члан 3. став 1.);
2. било којом својом радњом омогући другим
правним или физичким лицима која не
испуњавају услове прописане законом или
овом одлуком да обављају такси-превоз (члан
3. став 2.);
3. такси-превоз обавља на територији града
Зрењанина, ван територије јединице локалне
самоуправе за коју има издато важеће
одобрење за обављање такси-превоза (члан 3.
став 3.);
4. поступи супротно обавезама прописаним у
одредбама члана 3. ст. 4., 5. и 6. ове одлуке;
5. не испуњава услове из члана 6. став 1. тач. 1-6
ове одлуке;
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6. обавља делатност такси-превоза таксивозилом које не испуњава услове из члана 9.
став 1. ове одлуке;
7. не изврши технички преглед такси-возила у
року утврђеном чланом 9. став 3. ове одлуке;
8. не изврши редован преглед такси-возила код
надлежног инспектора једном годишње (члан
10. став 4.);
9. приликом регистрације такси-возила не
осигура путнике од последица несрећног
случаја у јавном саобраћају (члан 11.);
10. поступи супротно члану 15. ове одлуке;
11. користи стајалиште, а нема одобрење за
обављање такси-превоза, евиденциони број,
такси легитимације или такси-налепницу
(члан 19. став 1.);
12. не постави такси-налепницу у такси-возилу у
складу са чланом 19. став 3. ове одлуке;
13. такси-возило постави на стајалиште супротно
сигнализацији и ван границе обележеног
такси-места (члан 19. став 4.);
14. за време коришћења стајалишта такси-возач
није у такси-возилу или поред свог таксивозила (члан 19. став 5.);
15. користи аутобуска стајалишта која су
одлуком Скупштине града Зрењанина
одређена за линијски превоз путника (члан
19. став 6.);
16. за време вршења услуге такси-превоза код
себе нема документацију прописану чланом
20. ове одлуке;
17. ако користи аутобуска стајалишта супротно
чалну 19. став 6.;
18. одбије да прими путника у такси-возило (члан
23. став 1.);
19. ако у такси-возило прими децу до 6 година
старости без пратиоца (члан 23. став 3.);
20. понашање и изглед нису у складу са
одредбама члана 24. ове одлуке;
21. непосредно пре започињања вожње са
путником не укључи таксиметар или га не
искључи одмах након завршетка вожње (члан
25. став 1.);
22. путника не превезе најкраћим путем (члан
26.);
23. такси-табла такси-возила није у складу са
чланом 27. ст. 1. и 2. ове одлуке;
24. не осветли такси-таблу када је возило
слободно (члан 27. став 3.);
25. на
такси-табли
постави
рекламнопропагандне поруке (члан 27. став 4.);
26. такси-возило користи за сопствене потребе, а
не скине такси-таблу (члан 27. став 5.);
27. за извршену услугу превоза изврши наплату
услуге супротно одредбама члана 29. ове
одлуке;
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28. на захтев корисника услуге не изда рачун за
обављени превоз на начин прописан чланом
30. ове одлуке;
29. не поступи у складу са чланом 31. ове одлуке;
30. не поступи у складу са чланом 34. став 3. ове
одлуке.
Члан 39.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, односно друго правно лице
ако:
1. обавља такси-превоз, а није му претежна
делатност такси-превоз путника или није
регистрован
у
Регистру
привредних
субјеката
за
обављање
ауто-такси
делатности или нема одобрење Градске
управе града Зрењанина за обављање
делатности такси-превоза (члан 3. став 1.);
2. било којом својом радњом омогући другим
правним или физичким лицима који не
испуњавају услове прописане законом или
овом одлуком да обављају такси-превоз
(члан 3. став 2.);
3. такси-превоз обавља на подручју града
Зрењанина, ван територије јединице локалне
самоуправе за коју има издато важеће
одобрење за обављање такси-превоза (члан
3. став 3.);
4. поступи супротно обавезама прописаним у
одредбама члана 3. ст. 4., 5. и 6. ове одлуке;
5. не испуњава услове из члана 7. ове одлуке;
6. обавља делатност такси-превоза таксивозилом које не испуњава услове из члана 9.
став 1. ове одлуке;
7. не изврши технички преглед такси-возила у
року утврђеном чланом 9. став 3. ове
одлуке;
8. не изврши редован преглед такси-возила
код надлежног инспектора једном годишње
(члан 10. став 4.);
9. не осигура путнике од последица несрећног
случаја у јавном превозу (члан 11.);
10. поступи супротно члану 15. ове одлуке;
11. користи стајалишта супротно члану 19. став
1.;
12. са унутрашње стране такси-возила не
постави такси-налепницу у доњи леви угао
предњег ветробранског стакла (члан 19. став
3.);
13. такси-возило
постави
на стајалиште
супротно сигнализацији и ван граница
обележеног такси-места (члан 19. став 4.);
14. за време коришћења стајалишта такси-возач
није у такси-возилу или поред свог таксивозила (члан 19. став 5.);
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15. користи аутобуска стајалишта која су
одлуком Скупштине града Зрењанина
одређена за линијски превоз путника (члан
19. став 6.);
16. не обезбеди такси-возачу документацију
прописану чланом 20. ове одлуке;
17. одбије да прими путника у такси-возило
(члан 23. став 1.);
18. ако у такси-возило прими децу до 6 година
старости без пратиоца (члан 23. став 3.);
19. понашање и изглед такси-возача нису у
складу са одредбама члана 24. ове одлуке;
20. непосредно пре започињања вожње са
путником не укључи таксиметар или га не
искључи одмах након завршетка вожње
(члан 25. став 1.);
21. путника не превезе најкраћим путем (члан
26.);
22. такси-табла такси-возила није у складу са
чланом 27. ст. 1. и 2. ове одлуке;
23. не осветли такси-таблу када је возило
слободно (члан 27. став 3.);
24. на
такси-табли
постави
рекламнопропагандне поруке (члан 27. став 4.);
25. такси-возило користи за сопствене потребе,
а не скине такси-таблу (члан 27. став 5.);
26. за извршену услугу превоза изврши наплату
услуге супротно одредбама члана 29. ове
одлуке;
27. на захтев корисника услуге не изда рачун за
обављени превоз на начин прописан чланом
30. ове одлуке;
28. не поступи у складу са чланом 31. ове
одлуке;
29. не поступи у складу са чланом 34. став 3.
ове одлуке.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се одговорно лице у привредном
друштву, односно другом правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се физичко лице за прекршај из
става 1. тачка 1. овог члана.
Члан 40.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се такси-возач запослен код
превозника ако не испуњава услове из члана 8.
ове одлуке.
Члан 41.
Предузеће коме је поверено обављање
послова који су утврђени чланом 18. ове одлуке,
казниће се за прекршај новчаном казном од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара уколико не
постави
вертикалну
и
хоризонталну
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сигнализацију на стајалиштима, не одржава
стајалишта у зимским и летњим условима.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се одговорно лице у Предузећу
за прекршај из става 1. овог члана.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Предузећа, друга правна лица и
предузетници су дужни да ускладе свој рад и
пословање са одредбама ове одлуке у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

12. јул 2013. год.

173
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 12.07.2013. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I

Члан 43.
Одељење за финансије израдиће обрасце
такси-легитимације
такси-возила,
таксилегитимације такси-возача из чл. 13. и 14. и
ценовника из члана 9. став 2. ове одлуке у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Јавно предузеће "Пијаце и паркинзи"
Зрењанин израдиће образац налепнице из члана
19. став 2. у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Јавно предузеће "Пијаце и паркинзи"
Зрењанин вршиће наплату и контролу
коришћења такси-стајалишта по важећој Одлуци
о локалним комуналним таксама.
Дирекција ће одредити пројектни задатак и
израдити саобраћајни пројекат такси-стајалишта
уз сагласност Градске управе града Зрењанина у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке. Градоначелник ће донети Програм из
члана 2. став 1. ове одлуке до 31.12.2013.г.
Члан 44.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о ауто-такси превозу путника на
територији града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", бр. 11/2011 и 12/2011).
Члан 45.
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: 06-115-39/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

ГОРАН КРАВАРУШИЋ, дипл. инг.
производног
менаџмента,
разрешава
се
дужности директора ЈП ''Дирекција за уређење
града Зрењанина'' Зрењанин,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-15/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
174
На основу члана 21. став 2. члана 22. став
5. члана 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 119/2012), члана 31.
став 1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), члана 33. став 2. и члана 34.
Статута Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина''
Зрењанин, Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 12.07.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН КРАВАРУШИЋ, дипл. инг.
производног менаџмента, именује се за
директора Јавног предузећа ''Дирекција за
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изградњу и уређење града Зрењанина''
Зрењанин, на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је.
III
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града Зрењанина.
Образложење
Одредбама члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13), члана
33. став 2. и члана 34. Статута Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин, прописано је да
директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица
локалне
самоуправе
именује
Скупштина града, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс је спроведен у складу са
цитираним Законом.
Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 19.06.2013. године
именовала Комисију за именовања директора
јавних предузећа и донела одлуку о спровођењу
јавног конкурса.
Текст јавног конкурса је био објављен у
Службеном
гласнику
Републике
Србије,
дневним новинама ''Данас'' и на интернет сајту
Скупштине града Зрењанина.
Конкурс је био отворен 15 дана, од
21.06.2013. године до 06.07.2013. године.
На конкурс je пријављено девет
кандидата, од тога седам пријава су
благовремене и потпуне, а две пријаве је
Комисија одбацила Закључком као непотпуне.
Комисија за именовања директора је на
седници одржаној дана 11.07.2013. године
разматрала све приспеле пријаве и спровела
изборни поступак у виду усменог разговора са
кандидатима и саставила листу кандидата.
Наведену листу кандидата, заједно са
записником о изборном поступку Комисија за
именовања је доставила Комисији за персонална
питања.
Комисија за персонална питања је
утврдила предлог Решења и доставља га
Скупштини града на разматрање и усвајање.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
Зоран Илић, насеље Бригадира Ристића бр.
10/16, Зрењанин,
2. Стеван Греговић, ул. Војводе Стевана
Шупљикца бр. 8, Зрењанин,
3. Анкица Малушић, ул. др. Лазе Костића бр.
9/9, Зрењанин,
4. Горан Краварушић, ул. Јунака Милана
Тепића бр. 10, Зрењанин,
5. Душан Радишић, ул. Воје Танкосића бр. 48,
Зрењанин,
6. Душан Милошевић, ул. др. Емила Гаврила
бр. Л4/1, Зрењанин,
7. Слободан Обрадовић, ул. Милана
Станивуковића бр. 6, Зрењанин,
8. Бранислав Влаисављевић, Руже Шулман
30/3, Зрењанин,
9. Мирослав Дробац,
10. ЈП ''Дирекцији за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин и
11. А р х и в и
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-16/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
175
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 12.07.2013. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
ДУШКО ЗЕЦ, инг. пољопривреде,
разрешава се дужности директора ЈКП ''Чистоће
и зеленила'' Зрењанин,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-17/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 21. став 2. члана 22. став
5. члана 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 119/2012), члана 31.
став 1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), члана 45. став 2., 3. и 4.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и
Зеленило''
Зрењанин,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
ДУШКО ЗЕЦ, инг. пољопривреде,
именује се за директора Јавног комуналног
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, на
период од четири године.

12. јул 2013. год.

Јавни конкурс је спроведен у складу са
цитираним Законом.
Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 19.06.2013. године
именовала Комисију за именовања директора
јавних предузећа и донела одлуку о спровођењу
јавног конкурса.
Текст јавног конкурса је био објављен у
Службеном
гласнику
Републике
Србије,
дневним новинама ''Данас'' и на интернет сајту
Скупштине града Зрењанина.
Конкурс је био отворен 15 дана, од
21.06.2013. године до 06.07.2013. године.
На конкурс je пријављено три кандидата,
од тога два су благовремена и потпуна, а једну
пријаву је Комисија одбацила Закључком као
непотпуну.
Комисија за именовања директора је на
седници одржаној дана 11.07.2013. године
разматрала све приспеле пријаве и спровела
изборни поступак у виду усменог разговора са
кандидатима и саставила листу кандидата.
Наведену листу кандидата, заједно са
записником о изборном поступку Комисија за
именовања је доставила Комисији за персонална
питања.
Комисија за персонална питања је
утврдила предлог Решења и доставља га
Скупштини града на разматрање и усвајање.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

II
1.
Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је.

2.
3.

III
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града Зрењанина.
Образложење
Одредбама члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13), члана
45. став 2., 3. и 4. Статута Јавног комуналног
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин,
прописано је да директора јавног предузећа чији
је оснивач јединица локалне самоуправе именује
Скупштина града, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.

4.
5.

Војин Команов, ул. Светосавска бр. 27,
Зрењанин,
Душко Зец,
Роман Кадарјан, ул. Руже Шулман 48/35,
Зрењанин,
ЈКП ''Чистоћи и Зеленилу'' Зрењанин и
Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-18/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 12.07.2013. године донела је
следеће

12. јул 2013. год.
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН

Страна 372
III

Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града Зрењанина.

I
Образложење
БОЈАН ПУТИЋ, дипл. инг. машинства,
разрешава се дужности вршиоца дужности ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-19/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 21. став 2. члана 22. став
5. члана 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 119/2012), члана 31.
став 1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), члана 23. став 2. и 4. Статута
Јавног комуналног предузећа ''Водовод и
канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА''
ЗРЕЊАНИН
I
БОЈАН ПУТИЋ, дипл. инг. машинства,
именује се за директора Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин,
на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је.

Одредбама члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13), 23.
став 2. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' Зрењанин, прописано
је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица
локалне
самоуправе
именује
Скупштина града, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс је спроведен у складу са
цитираним Законом.
Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 19.06.2013. године
именовала Комисију за именовања директора
јавних предузећа и донела одлуку о спровођењу
јавног конкурса.
Текст јавног конкурса је био објављен у
Службеном
гласнику
Републике
Србије,
дневним новинама ''Данас'' и на интернет сајту
Скупштине града Зрењанина.
Конкурс је био отворен 15 дана, од
21.06.2013. године до 06.07.2013. године.
На конкурс je пријављено десет
кандидата, од тога седам пријава су
благовремене и потпуне, а три пријаве је
Комисија одбацила Закључком као непотпуне.
Комисија за именовања директора је на
седници одржаној дана 11.07.2013. године
разматрала све приспеле пријаве и спровела
изборни поступак у виду усменог разговора са
кандидатима и саставила листу кандидата.
Наведену листу кандидата, заједно са
записником о изборном поступку Комисија за
именовања је доставила Комисији за персонална
питања.
Комисија за персонална питања је
утврдила предлог Решења и доставља га
Скупштини града на разматрање и усвајање.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бајан Путић, ул. Булевар Вељка Влаховића
бр. 37/17, Зрењанин,
2. Анкица Малушић, ул. др. Лазе Костића бр.
9/9, Зрењанин,
3. Братислав Томић, ул. 4 Јули бр. 45, Зрењанин,
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4. Слободан
Обрадовић,
ул.
Милана
Станивуковића бр. 6, Зрењанин,
5. Душан Радишић, ул. Воје Танкосића бр. 48,
Зрењанин,
6. Душан Милошевић, ул. др Емила Гаврила
Л4/1, Зрењанин,
7. Савица Кузманов, ул. Јадранска бр. 16,
Зрењанин,
8. Живојин Крстић, ул. Бригадира Ристића бр.
13/8, Зрењанин,
9. Мирослав Дробац,
10. Немања Милинковић, ул. Раде Срданова бр.
45/а, Зрењанин
11. ЈКП ''Водовод и канализација'', Зрењанин и
12. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-20/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 12.07.2013. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И
ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИЈА МАНДИЋ, дипл. економиста,
разрешава се дужности директора ЈКП ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-21/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

12. јул 2013. год.
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На основу члана 21. став 2. члана 22. став
5. члана 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 119/2012), члана 31.
став 1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), члана 44. став 2. и члана 45.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи''
Зрењанин,
Скупштина
града
Зрењанина, на седници одржаној дана
12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИЈА МАНДИЋ, дипл. економиста,
именује се за директора Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, на
период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је.
III
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града Зрењанина.
Образложење
Одредбама члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13), члана
44. став 2. и члана 45. Статута Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин, прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује Скупштина града, на период
од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Јавни конкурс је спроведен у складу са
цитираним Законом.
Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 19.06.2013. године
именовала Комисију за именовања директора
јавних предузећа и донела одлуку о спровођењу
јавног конкурса.

12. јул 2013. год.
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Текст јавног конкурса је био објављен у
Службеном
гласнику
Републике
Србије,
дневним новинама ''Данас'' и на интернет сајту
Скупштине града Зрењанина.
Конкурс је био отворен 15 дана, од
21.06.2013. године до 06.07.2013. године.
На конкурс je пријављено седам
кандидата, од тога пет пријава су благовремене и
потпуне, а две пријаве је Комисија одбацила
Закључком као непотпуне.
Комисија за именовања директора је на
седници одржаној дана 11.07.2013. године
разматрала све приспеле пријаве и спровела
изборни поступак у виду усменог разговора са
кандидатима и саставила листу кандидата.
Наведену листу кандидата, заједно са
записником о изборном поступку Комисија за
именовања је доставила Комисији за персонална
питања.
Комисија за персонална питања је
утврдила предлог Решења и доставља га
Скупштини града на разматрање и усвајање.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Илија Мандић, ул. Мариборска бр. 18,
Зрењанин,
2. Анкица Малушић, ул. Др Лазе Костића бр.
9/9, Зрењанин,
3. Милорад Томић, ул. Бул. Вељка Влаховића
бр. 44/22, Зрењанин,
4. Душан Радишић, ул. Воје Танкосића бр. 48,
Зрењанин,
5. Небојша Иветић, ул. Ђуре Ђаковића бр. 6/9,
Зрењанин,
6. Мирјана Гавриловић, ул. Мариборска бр. 3,
Зрењанин,
7. Мирослав Дробац,
8. ЈКП ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин и
9. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-22/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници

одржаној
следеће
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дана 12.07.2013. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
МР АЛЕКСАНДАР СТАРЧЕВИЋ,
магистар техничких наука, разрешава се
дужности директора ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-23/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
182
На основу члана 21. став 2. члана 22. став
5. члана 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 119/2012), члана 31.
став 1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), члана 33. став 1. и члана 35.
став 1. Статута Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
МР АЛЕКСАНДАР СТАРЧЕВИЋ,
магистар техничких наука, именује се за
директора
Јавног
комуналног
предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин, на период од
четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је.
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III

3.

Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града Зрењанина.

4.
5.

Образложење
Одредбама члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13), члана
33. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин, прописано је да
директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица
локалне
самоуправе
именује
Скупштина града, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс је спроведен у складу са
цитираним Законом.
Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 19.06.2013. године
именовала Комисију за именовања директора
јавних предузећа и донела одлуку о спровођењу
јавног конкурса.
Текст јавног конкурса је био објављен у
Службеном
гласнику
Републике
Србије,
дневним новинама ''Данас'' и на интернет сајту
Скупштине града Зрењанина.
Конкурс је био отворен 15 дана, од
21.06.2013. године до 06.07.2013. године.
На конкурс je пријављено три кандидата,
од тога две пријаве су благовремене и потпуне, а
једну пријаву је Комисија одбацила Закључком
као непотпуну.
Комисија за именовања директора је на
седници одржаној дана 11.07.2013. године
разматрала све приспеле пријаве и спровела
изборни поступак у виду усменог разговора са
кандидатима и саставила листу кандидата.
Наведену листу кандидата, заједно са
записником о изборном поступку Комисија за
именовања је доставила Комисији за персонална
питања.
Комисија за персонална питања је
утврдила предлог Решења и доставља га
Скупштини града на разматрање и усвајање.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
2.

мр Александар Старчевић, ул. Поучки
Десанчића бр. 9, Зрењанин
2.Анкица Малушић, ул. др Лазе Костића бр.
9/9, Зрењанин

12. јул 2013. год.

Душан Радишић, ул. Воје Танкосића бр. 48
Зрењанин
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин и
Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-24/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
183
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 12.07.2013. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГАН ВУЛЕШЕВИЋ, приватни
предузетник, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора ЈП ''Туристички центар
града Зрењанина'' Зрењанин,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-25/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
184
На основу члана 21. став 2. члана 22. став
5. члана 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 119/2012), члана 31.
став 1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), члана 22. став 1., 2. и 3.

12. јул 2013. год.
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Статута Јавног предузећа ''Туристички центар
града Зрењанина'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГАН ВУЛЕШЕВИЋ, приватни
предузетник, именује се за директора Јавног
предузећа ''Туристички центар града Зрењанина''
Зрењанин, на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је.
III
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу града
Зрењанина'' и на интернет страници Скупштине
града Зрењанина.
Образложење
Одредбама члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13), члана
22. став 1., 2. и 3. Статута Јавног предузећа
''Туристички
центар
града
Зрењанина''
Зрењанин, прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује Скупштина града, на период
од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Јавни конкурс је спроведен у складу са
цитираним Законом.
Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 19.06.2013. године
именовала Комисију за именовања директора
јавних предузећа и донела одлуку о спровођењу
јавног конкурса.
Текст јавног конкурса је био објављен у
Службеном
гласнику
Републике
Србије,
дневним новинама ''Данас'' и на интернет сајту
Скупштине града Зрењанина.
Конкурс је био отворен 15 дана, од
21.06.2013. године до 06.07.2013. године.
На конкурс je пријављено три кандидата,
од тога две пријаве су благовремене и потпуне,
а једну пријаву је Комисија одбацила Закључком
као непотпуну.
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Комисија за именовања директора је на
седници одржаној дана 11.07.2013. године
разматрала све приспеле пријаве и спровела
изборни поступак у виду усменог разговора са
кандидатима и саставила листу кандидата.
Наведену листу кандидата, заједно са
записником о изборном поступку Комисија за
именовања је доставила Комисији за персонална
питања.
Комисија за персонална питања је
утврдила предлог Решења и доставља га
Скупштини града на разматрање и усвајање.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Драган Вулешевић, ул. К. А. Карађорђевића
бр. 1, Гимназија, Зрењанин,
2. Весна Бугарин, ул. 9 Јануара бр. 46,
Зрењанин,
3. Срђан Звекић, ул. Српских владара бр. 8,
Зрењанин и
4. ЈП ''Туристички центар града Зрењанина''
Зрењанин и
5. А р х и в и
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-26/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
185
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 9. Одлука о преузимању права, обавеза и
одговорности оснивача Културног центра
Зрењанина ("Међуопштински службени лист
Зрењанин", бр. 7/91 и "Службени лист општине
Зрењанин", бр. 6/92, 1/98, 4/98, 14/09 и 17/13),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН
МАРИНКОВИЋ,
инг.
технологије, разрешава се дужности вршиоца
дужности
директора
Културног
центра
Зрењанин.
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II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-27/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
186
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 9. Одлука о преузимању права, обавеза и
одговорности оснивача Културног центра
Зрењанина ("Међуопштински службени лист
Зрењанин", бр. 7/91 и "Службени лист општине
Зрењанин", бр. 6/92, 1/98, 4/98, 14/09 и 17/13),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН
МАРИНКОВИЋ,
инг.
технологије, именује се за директора Културног
центра Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-28/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
187
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 9. Одлука о оснивању Савремене галерије

12. јул 2013. год.

Уметничке колоније
Ечка - Зрењанин
("Службени лист општине Зрењанин", бр. 6/92,
6/95, 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина''
бр.14/09 и 14/11), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној 12.07.2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
ЕЧКА – ЗРЕЊАНИН
I
ИГОР МИЦОВ, професор историје,
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-29/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
188
На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 9. Одлука о оснивању Савремене галерије
Уметничке колоније
Ечка - Зрењанин
("Службени лист општине Зрењанин", бр. 6/92,
6/95, 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина''
бр.14/09 и 14/11), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној 12.07.2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ЕЧКА – ЗРЕЊАНИН
I
ИГОР ДОСТАНИЋ, дипл. ецц, именује
се за директора Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка – Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

12. јул 2013. год.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-30/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
189
На основу чл. 31. и 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 16. Одлуке о равноправности полова на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/11 и 22/11) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
12.07.2013. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА
ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И
ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ
МОГУЋНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за равноправност
полова и остваривање једнаких могућности на
територији града Зрењанина (у даљем тексту:
Савет).
II
Савет има седам чланова, од којих је
председник Савета одборник у Скупштини града
Зрењанина.
У Савет именују се:
-

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
Љубомир
Станисављев,
заменик
председника Скупштине града Зрењанина.
ЗА ЧЛАНОВЕ:
Мр Иван Бошњак, Градоначелник града
Зрењанина,
Жана Шаховић, начелница Одељења за
финансије,
Сања Зубанов, начелница Одељења за
општу управу,
Љиљана Лазаревић, шефовица Одсека
просветне инспекције и друштвених
делатности,
Дубравка Бенгин Булован, представница
НВО сектора,
Павле Карлечик, буџетски инспектор.
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Надлежност Савета утврђена је Одлуком о
равноправности полова на територији града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 9/11 и 22/11).
IV
Доношењем овог решења, престаје да важи
Решење о образовању и именовању Савета за
равноправност полова и остваривање једнаких
могућности на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 11/11).
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-31/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
190
На основу члана 36., а у вези члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 31.
тачка 22. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08, 23/12, 9/13 и
21/13), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 12.07.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за унапређење
положаја особа са инвалидитетом (у даљем
тексту Савета).
II
Савет чине председник и шест чланова, а
председник Савета се бира из реда одборника
Скупштине града Зрењанина.
III
У Савет се именују:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
- ЈОВАНА НИКИЋ, одборник
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ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. ЗОРАН ШИПКА, војни пензионер,
2. ГОРАН ПЕРЛИЋ, председник удружења
параплегичара,
3. ГОРАН СТАЈИЋ, приватни предузетник,
4. МИЛЕНА ПРСТОЈЕВИЋ, одборник,
5. СВЕТЛАНА ЂАЈИЋ, одборник,
6. ЗОРАН
ПРЕМЧЕВИЋ,
дипломирани
инжењер.
IV
Задатак Савета је да:
1. помаже
развој
различитих
облика
самопомоћи и солидарности особа са
инвалидитетом и подстиче активност и пружа
помоћ
организацијама
инвалида
на
територији града Зрењанина,
2. прати стање и проблеме особа са
инвалидитетом и координира рад свих
установа и организација које се баве овом
проблематиком ради заједничког деловања,
3. покреће иницијативу, усмерава и прати
реализацију утврђених програма,
4. информише јавност и Скупштину града
Зрењанина о предузетим активностима.
V
Стручне, административне и техничке
послове
за
потребе
Савета
обављаће
одговарајућа организациона јединица Градске
управе града Зрењанина.
VI
Доношењем овог решења престаје да
важи Решење о образовању Савета за
унапређење положаја особа са инвалидитетом
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 20/10).
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-32/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

12. јул 2013. год.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 17. Одлуке о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанина (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 11/03 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
НЕНАД КОВАЧ, пољ. техничар,
разрешава се дужности вршиоца дужности
председника Надзорног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-33/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 17. Одлуке о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанина (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 11/03 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН

12. јул 2013. год.
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I
МИЛАН ДОПУЂА, дипл.инг., именује
се за председника Надзорног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-34/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 16. Одлуке о преузимању вршења
оснивачких права над Историјским архивом
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 32/12), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
мр ЈЕЛЕНА ВУКОЊАНСКИ, магистар
техничких наука, разрешава се дужности
председника Управног одбора Историјског
архива Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-35/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12, 9/13 и 21/13) и
члана 16. Одлуке о преузимању вршења
оснивачких права над Историјским архивом
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 32/12), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 12.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
ЈАСМИНА БАРТУЛ, дипломирани
економиста, именује се за председника Управног
одбора Историјског архива Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-36/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
195
На основу члана 54. и члана 55. став 3.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08,
23/12, 9/13 и 21/13), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној 12.07.2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИШТВАН БИРО, професор математике,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Средње пољопривредне школе Зрењанин, као
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представник локалне самоуправе, на лични
захтев.
II
ИВАН ПЕРНАТ, дипл. правник,
именује се за члана Школског одбора Средње
пољопривредне
школе
Зрењанин,
као
представник локалне самоуправе.
III
Мандат Ивану Пернату траје до истека
мандата
Школског
одбора
Средње
пољопривредне школе Зрењанин, који је
именован
14.06.2010.
године,
Решењем
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-79/10-I
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10).

12. јул 2013. год.
IV

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-115-37/13-I
Дана: 12.07.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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