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На основу члана 13. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл. Гласник РС'', 
број 88/11) и чл. 30. и 107. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13. – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), Скупштина града на седници одржаној 
дана 02.10.2015. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о снабдевању водом за пиће, 
пречишћавању и одвођењу атмосферских и 
отпадних вода (''Службени гласник РС'', бр. 
31/14 и 14/15), члан 23. мења се и гласи: 
 

''Члан 23. 
 

Корисник је дужан да: 
- заштити водомер од свих физичких 

оштећења, 
- одржава водоводне и унутрашње 

канализационе инсталације, осим водомера и 
уређаја за мерење количине испуштене воде, 

- редовно празни и одржава септичку 
јаму, 

- да у року од 30 дана од дана пријема 
обавештења предузећа о испуњености техничких 
услова, затражи прикључење на уличну 
канализациону мрежу уколико се унутрашње 
канализационе инсталације његовог објекта 
налазе на делу улице или се граниче са улицом у 
којој је изграђена канализациона мрежа без 
обзира  на начин снабдевања водом његовог 
објекта, и да у даљем  року од 60 дана од дана 
прикључења канализационе кућне инсталације 
на јавну канализацију, стави ван употребе 
септичку јаму у складу са законом и другим 
прописима,  

- се придржава техничких услова 
предвиђених правилником из члана 10. ове 
одлуке, 

- уличне отворене канале за одвођење 
атмосферских вода и пропусте од тврдог 
материјала редовно чисти, коси траву и 
предузима одговарајуће мере за нормално 
функционисање  канала, 

- предузећу плаћа цену за пружену 
комуналну услугу, као и накнаду за другу 
услугу.''    
 

Члан 2. 
 

Члан 26. мења се и гласи: 
 

''Члан 26. 
 

Корисник има право да откаже 
коришћење комуналне услуге, али само што се 
испоруке воде тиче и то уколико постоје 
технички услови за искључење и под условом да 
не доводи до поремећаја пружање ове комуналне 
услуге другим Корисницима. 

Отказ из става 1. овог члана врши се 
писаним путем, најмање 15 дана пре престанка 
коришћења ове комуналне услуге.'' 
 

Члан 3. 
 

У члану 32. после става 1. додају се ст. 2, 
3. и 4. који гласе: 

''У случајевима где постоји више 
пословних и других објеката прикључених на 
један заједнички водомер, а не постоје технички 
услови уградње засебног или контролног 
водомера утврђени обим пружене комуналне 
услуге распоређује се процентуално (у 
зависности од делатности), договором корисника 
заједничког водомера (мерног инструмента). 

У случају немогућности договора 
корисника заједничког водомера (мерног 
инструмента), Предузеће (пружалац услуге) ће 
процентуално утврдити и обим пружене услуге у 
складу са чланом 33.ове одлуке, узимајући у 
обзир делатност којом се баве. 
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Проценатуално учешће у потрошњи 
комуналне услуге распоређује се у односу на 
очитано стање заједничког водомера (мерног 
инструмента).'' 
 

Члан 4. 
 

У члану 33. после става 4. додаје се став 
5. који гласи: 

''У посебним случајевима, процена 
правним лицима и предузетницима врши се у          
складу са наменом објекта:  

- угоститељство (пансиони, ресторани, 
чајџинице, ћевабџинице, кафе-барови, пицерије, 
хамбургерије и сл.), наплаћује се утрошак од 30 
м3 воде; 

- хотели, мотели - наплаћује се утрошак 
по свакој соби 5м3 + 50м3 воде; 

- перионице аутомобила-наплаћује се 
утрошак 100 м3 воде; 

- спортски објекти (затворени и отворени 
спортски терени, спортске хале, пратећи објекти 
спорта и сл.) осим отворених фудбалских 
стадиона – наплаћује се утрошак 200 м3 воде; 

- отворени фудбалски стадиони – терени 
-  наплаћује се утрошак 500 м3 воде; 

- остали корисници ( занатске услуге и 
оправке, трговине, фризерске, берберске, 
козметичке услуге и сл.) - наплаћује се утрошак 
15м3 воде; 

- мање трговине (СТР и слично), мање 
канцеларије (адвокати, туристичке агенције, 
поште, представништва, агенције и сл.), 
здравствене делатности (апотеке, опште и 
специјалистичке ординације са стационаром), из 
области културе (галерије, библиотеке, 
читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.), 
ветеринарски објекти (ветеринарске станице, 
ветеринарске апотеке и сл.), мањи спортски 
објекти (тертане, фитнес, аеробик, боди билдинг 
и др.) - наплаћује се утрошак 5 м3 воде.'' 
 

Члан 5. 
 

У члану 41. став 1. број: ''41'', замењује се 
бројем: ''39''. 

 
Члан 6. 

 
У члану 42. став 1. број: ''35'', замењује се 

бројем: ''33''. 
 

Члан 7. 
 

Члан 43. мења се и гласи: 
 
 

''Члан 43. 
 

Предузеће има право да наплаћује цену 
комуналне услуге од лица која нису затражила 
прикључење на канализациону мрежу у складу 
са чланом 23. ове одлуке. 

Предузеће има право да привремено 
наплаћује цену комуналне услуге од лица која су 
се неовлашћено прикључила на водоводну или 
канализациону супротно одредбама ове одлуке 
до комплетирања потребне документације. 

Обим извршене комуналне услуге у 
случају из става 1. овог члана врши се у складу 
са чл. 33. и 35. ове одлуке.'' 
 

Члан 8. 
 

У члану 44. број: ''16'', замењује се 
бројем: ''14''. 
 

Члан 9. 
 

У члану 45. став 1. број: ''16'', замењује се 
бројем: ''14''. 
 

Члан 10. 
 

У члану 47. став 1. тачка 1. број: ''26'', 
замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. тачка 5. број: ''47'', 
замењује се бројем: ''45''. 
 

Члан 11. 
 

У члану 50. ст. 1. и 2. број: ''49'', замењује 
се бројем: ''47'', а број: ''51'', бројем: ''49''. 

 
Члан 12. 

 
У члану 53. став 2. број: ''53'', замењује се 

бројем: ''51''. 
 

Члан 13. 
 

У члану 54. став 1. број: ''55'', замењује се 
бројем: ''53''. 

У истом члану, став 1. алинеја 1. број: 
''53'', замењује се бројем: ''51''. 

 
Члан 14. 

 
У члану 56. став 1. број: ''55'', замењује се 

бројем: ''53''. 
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Члан 15. 
 

У члану 58. број: ''59'', замењује се 
бројем: ''57''. 
 

Члан 16. 
 

У члану 65. став 1. тачка 2. мења се и 
гласи: 

''2. Не поступи у складу са чланом 12. 
став 1. ове одлуке,''. 

У истом члану, став 1. у тачки 3. број: 
''16'', замењује се бројем: ''14''. 

У истом члану, став 1. у тачки 4. број: 
''16'', замењује се бројем: ''14''. 

У истом члану, став 1. у тачки 5. бр. ''17, 
46, 49. и 51.'', замењују се бр. ''15, 44, 47. и 49.'' 

У истом члану, став 1. у тачки 7. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 8. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 9. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 10. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 11. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 12. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 13. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 14. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 15. број: 
''19'', замењује се бројем: ''17''. 

У истом члану, став 1. у тачки 16. број: 
''22'', замењује се бројем: ''20''. 

У истом члану, став 1. у тачки 17. бр. 
''30'' и ''31'', замењују се бр. ''28'' и ''29''. 

У истом члану, став 1. у тачки 18. број: 
''32'', замењује се бројем: ''30''. 

У истом члану, став 1. у тачки 19. број: 
''33'', замењује се бројем: ''31''. 

У истом члану, став 1. у тачки 21. број: 
''43'', замењује се бројем: ''41''. 

У истом члану, став 1. у тачки 22. бр. 
''35'' и ''45'', замењују се бр. ''33'' и ''43''. 

У истом члану, став 1. у тачки 23. број: 
''44'', замењује се бројем: ''42''. 

У истом члану, став 1. у тачки 24. број: 
''49'', замењује се бројем: ''47''. 

У истом члану, став 1. у тачки 25. број: 
''52'', замењује се бројем: ''50''. 
 
 
 
 

Члан 17. 
 

У члану 66. став 1. у тачки 1. број: ''21'', 
замењује се бројем: ''19''. 

У истом члану, став 1. у тачки 2. број: 
''24'', замењује се бројем: ''22''. 

У истом члану, став 1. у тачки 3. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 4. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 5. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 6. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 7. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 8. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 9. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 10. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 11. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 12. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 13. број: 
''27'', замењује се бројем: ''25''. 

У истом члану, став 1. у тачки 14. број: 
''32'', замењује се бројем: ''30''. 

У истом члану, став 1. у тачки 15. број: 
''40'', замењује се бројем: ''38''. 

У истом члану, став 1. у тачки 16. број: 
''42'', замењује се бројем: ''40''. 
 

Члан 18. 
 

У члану 67. став 1. у тачки 1. број: ''14'', 
замењује се бројем: ''12''. 

У истом члану, став 1. у тачки 2. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 3. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 4. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 5. број: 
''25'', замењује се бројем: ''23''. 

У истом члану, став 1. у тачки 6. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 7. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 8. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 
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У истом члану, став 1. у тачки 9. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 10. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 11. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 12. број: 
''26'', замењује се бројем: ''24''. 

У истом члану, став 1. у тачки 13. број: 
''27'', замењује се бројем: ''25''. 

У истом члану, став 1. у тачки 14. број: 
''32'', замењује се бројем: ''30''. 

У истом члану, став 1. у тачки 15. број: 
''40'', замењује се бројем: ''38''. 

У истом члану, став 1. у тачки 16. број: 
''42'', замењује се бројем: ''40''. 
 

Члан 19. 
 

У члану 70. број: ''42'', замењује се 
бројем: ''40''. 
 

Члан 20. 
 

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: 06-134-3/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

            ПРЕДСЕДНИК  
   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
 
122 
 
 На основу члана 9. став 1. и члана 40. 
став 1. подтачка 3) Закона о социјалној заштити 
(''Службени гласник РС'', број 24/11), 
Правилника о ближим условима и стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите 
(''Службени гласник РС'', број 42/13), чл. 30. и 
107. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 02.10.2015. године, донела је 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 

УСЛУГАМА  
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о правима и услугама у 
социјалној заштити града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 37/13 и 
8/15), у члану 4. став 2. после тачке 4. додаје се 
нова тачка 4а која гласи: 
 ''4а Продужено становање за жене и децу 
жртве насиља у породици и жртве трговине 
људима;'' 
 

Члан 2. 
 

 У глави IV Услуге у социјалној заштити, 
после члана 23. додаје се нови одељак 4а и чл. 
23а и 23б који гласе: 

''4а Продужено становање за жене и децу 
жртве насиља у породици  
и жртве трговине људима 

 
Члан 23а. 

 
 Услуга продуженог становања за жене и 
децу жртве насиља у породици и жртве трговине 
људима може се признати женама и деци 
жртвама насиља у породици и жртвама трговине 
људима, а по престанку безбедоносних ризика и 
потребе за смештајем у ''Сигурну кућу'' ако им је 
стамбено питање нерешено или привремено 
решено. 
 О праву на коришћење услуге из става 1. 
овог члана одлучује Центар за социјални рад. 
 

Члан 23б. 
 

 Право на услугу из члана 23а ове одлуке 
могу имати лица са пребивалиштем на 
територији града Зрењанина. 
 Услуга продуженог становања за жене и 
децу жртве насиља у породици и жртве трговине 
људима може се обезбедити у трајању до годину 
дана.'' 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

 
 

 



02. октобар 2015. год.                 Број 24               Службени лист града Зрењанина              Страна 696 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-4/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

          ПРЕДСЕДНИК  
    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
 
123 
 
 На основу члана 49. став 3. Закона о 
јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 
72/11, 88/13 и 105/14), члана 30. тачка 33. и 107. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14 и 28/14) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 02.10.2015. 
године донела је  
 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о пословном 

простору 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о пословном простору 
(„Службени лист Зрењанин“ бр. 31/2014) у члану 
15. став 1. алинеја 5 тачка и запета замењују се 
запетом и додају се речи: „висину и начин 
уплате гарантног износа, односно висину и 
време трајања банкарске гаранције“ 
 Након 6. алинеје додају се алинеје која 
гласе: 

- „почетну, односно најнижу висину 
закупнине по којој се непокретност у јавној 
својини може дати у закуп;“ 

- обавезу прилагања изјаве да учесник 
огласа, као и чланови његовог породичног 
домаћинства, односно повезана лица код 
правног лица, немају неизмирених обавеза по 
основу раније закључених уговора о закупу 
пословног простора са Предузећем;“ 
У алинеји 10. тачка се замењује запетом и додају 
се речи: „односно услови откупа исте;“ 

Након алинеје 10. додају се алинеје које 
гласе: 

„-датум и време разгледања 
непокретности која се даје у закуп;“ 

„-назнаку да се у пријави, односно 
понуди обавезно наводи број рачуна на који ће 
се извршити повраћај гарантног износа 
учесницима Огласа који не буду изабрани као 
најповољији понуђачи.“ 

У ставу 2. истог члана речи: „ рок за 
подношење пријаве о учешћу у јавном 
надметању“ замењују се речима: „ начин, време 
и место за достављање пријава за учешће у 
поступку јавног надметања“ 

Ставу 3. истог члана мења се на начин 
што се у првом реду иза речи „начин“ додају 
речи: „место и време“ 

Додаје се став 4. који гласи: 
 „Подносиоци неблаговремене или 

непотпуне пријаве, односно понуде не могу 
учествовати у поступку надметања или 
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или 
неблаговремене пријаве, односно понуде се 
одбацују.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 17. у алинеји 2 .након речи „да“ 
додају се речи: „приложи доказ надлежног 
органа да“, а  бришу се речи „ поступак 
принудног поравнања“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 18. став 1. у алинеји 7. мења се 

тачка запетом и додаје се алинеја која гласи: 
„- изјаву да учесник надметања или члан 

његовог породичног домаћинства нема 
неизмирених обавеза по основу раније 
закључених уговора о закупу пословног 
простора са Предузећем.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 19. након става 1. додаје се став 

који гласи: 
 „Уколико подносилац пријаве не 

прихвати почетну висину закупнине или буде 
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи 
уговор о закупу, губи право на враћање 
гарантног износа. 

 
Члан 5. 

 
Члан 23. мења се и гласи: 
 „ Када се непокретност не изда у закуп 

ни после спроведених четири и више поступака 
јавног оглашавања, може се издати у закуп 
непосредном погодбом, али не испод 50% од 
тржишне висине закупнине за ту непокретност, 
чији износ умањења утврђује надлежни орган 
носиоца права јавне својине према кретању 
висине закупнине на тржишту, с тим што у том 
случају рок трајања закупа не може бити дужи 
од три године.“ 
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Члан 6. 
 

У члану 29. ст. 3 мења се и гласи: 
“Уколико у поступку два или више 

понуђача понуде исти износ закупнине, 
Комисија ће позвати понуђаче који су понудили 
исти износ закупнине, да у року од три дана од 
дана пријема позива, доставе нову писмену 
затворену понуду, са увећаним износом 
закупнине у доносу на претходно дату понуду, а 
које понуде ће Комисија отворити и утврдити 
најповољнијег понуђача.“ 

Став 4 мења се и гласи: 
 „Уколико понуђачи из става 3. овог 

члана у року од три дана не доставе нову 
понуду, односно ако су понуђачи доставили 
нову понуду са истоветном закупнином, 
Комисија прелази на поступак издавања 
пословног простора јавним надметањем, које ће 
заказати за тај дан, а редослед изјашњавања на 
јавном надметању идентичан је редоследу 
приспећа понуда.“ 

 
Члан 7. 

 
У члану 30. став 1. мења се и гласи: 
 „Уколико подносилац писмене понуде 

не прихвати почетну висину закупнине или буде 
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи 
уговор о закупу, губи право на враћање 
гарантног износа.“ 

У ставу 2. брише се реч: „ одустанка“. 
 

Члан 8. 
 

У члану 32. став 1. алинеја 1. после речи: 
„ за остваривање прихода“ додају се запета и 
речи: агенције, дирекције и друге службе и 
организације чији је оснивач носилац права јавне 
својине, а за које оснивачким актом није 
утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде 
пословни простор за рад;“ 

Алинеја 6. мења се и гласи: 
 „ Када се пословни простор не изда у 

закуп ни после спроведених четири и више 
поступака јавног оглашавања, али не испод 50% 
од почетне висине закупнине за ту непокретност 
утврђене у смислу члана 48. ове Одлуке, чији 
износ умањења утврђује надлежни орган 
носиоца права јавне својине према кретању 
висине закупнине на тржишту, с тим што у том 
случају рок трајања закупа не може бити дужи 
од три године.“ 

 
 
 
 

Члан 9. 
 

Мења се члан 34. тако што се тачка 
замењује запетом и додају се речи: „Осим у 
случају када се непокретност издаје у закуп 
непосредном погодбом у смислу члана 32. став 
1. алинеја 6.“ 

Додаје се став 2. који гласи:  
''Пословни простор се у закуп 

непосредном погодбом издаје на основу захтева 
потенцијалног закупца и на основу испуњених 
услова у смислу члана 32. ове Одлуке.'' 
 

Члан 10. 
 
 Мења се члан 37. став 1. тако што се 
тачка замењује запетом и додају се речи: 
„односно најдуже на три године када се 
пословни простор издаје у закуп у смислу члана 
32. став 1. алинеја 6.“ 
 

Члан 11. 
 

 У члану 39. додаје се став 9 који гласи: 
 „Закупац може бити ослобођен плаћања 

закупнине током периода извођења радова који 
имају карактер инвестиционог одржавања на 
закупљеној непокретности за период док трају 
радови, а најдуже шест месеци, на основу 
образложене одлуке коју доноси 
Градоначелник“. 
 

Члан 12. 
 

 У члану 43. став 5. у другом реду речи  
„Члана 41“ замењују се речима „члана 42.“ 
 

Члан 13. 
 

 Мења се члан 53. и гласи: 
 „Хуманитарним организацијама које 
имају за циљ помоћ оболеној деци и лицима са 
инвалидитетом, удружењима грађана из области 
здравства, културе, науке, просвете, спорта, 
социјалне и дечије заштите, парламентарним 
политичким странкама, који пословни простор 
не користе за стицање прихода, добровољним 
организацијама које учествују у спасилачким 
акцијама, може се дати у  закуп пословни 
простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини 
од 20% од утврђене закупнине у смислу члана 
48. ове Одлуке. 
 Агенцијама, дирекцијама, службама и 
другим организацијама чији је оснивач град 
Зрењанин, може се дати у закуп пословни 
простор, ради обављања послова из њиховог 
делокруга рада, на основу образложене одлуке 
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Градоначелника, уз обавезу плаћања закупнине у 
висини од 30% а највише 50% од висине 
закупнине утврђене у смислу члана 48. ове 
Одлуке“. 
 

Члан 14. 
 

 Мења се члан 56. и гласи: 
 „ У случају када се непокретност не изда 
у закуп после два узастопно спроведена 
поступка јавног оглашавања, почетна висина 
закупнине по којој се пословни простор издаје у 
закуп умањиће се на 80% од почетне висине 
закупнине утврђене у смислу члана 48. ове 
Одлуке. 
 У случају када се непокретност у 
поновљеном поступку јавног оглашавања са 
умањеном почетном висином закупнине, на 
начин и под условима из става 1. овог члана, не 
изда у закуп, висина закупнине се умањује на 
60% од почетне висине закупнине утврђене у 
смислу члана 48. ове Одлуке“. 
 

Члан 15. 
 

 Мења се члан 57. став 1. тако што се 
тачка замењује запетом и додају се речи: „по 
протеку половине уговореног периода закупа“. 
 У ставу 3. иза речи: „Градоначелник“ 
додају се речи: „на основу образложеног захтева 
закупца и“. 
 

Члан 16.  
 

 Члан 58. мења се и гласи: 
 ''Висина закупнине утврђена у складу са 
чланом 48. до закључно са чланом 54. ове 
Одлуке, усклађиваће се са средњим курсом 
Народне банке Србије на дан истављања 
месечних фактура (фактурисања). 
 Став 1. овог члана примењиваће се од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.'' 
 

Члан17. 
 

 У члану 59. додаје се став који гласи: 
 „Закуподавац задржава право да сваке 
године увећа закупнину утврђену уговором о 
закупу, имајући у виду уврђену почетну висину 
закупнине према локацији пословног простора у 
смислу члана 48. ове Одлуке.“ 

 
Члан 18. 

 
 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: 06-134-5/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

      ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 99. став 9. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС и 132/14) и члана 30. 
подтачка 29 в)  Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 02.10.2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
НАЧИНА ПЛАЋАЊА И ОДОБРАВАЊУ 

ПОПУСТА ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ 
ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ПОСТУПКУ 

ОТУЂЕЊА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о утврђивању начина плаћања 
и одобравању попуста за једнократно плаћање 
цене грађевинског земљишта у јавној својини 
града Зрењанина у поступку отуђења 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/15 и 
13/15)  у члану 4. додаје се нов став 4. који  
гласи:  
 '' Одредбе овог члана односе се и на 
подносиоце захтева који имају правоснажно 
решење надлежног органа, за утврђивање 
земљишта за редовну употребу објекта, у 
поступку легализације, а којима се отуђује 
земљиште непосредном погодбом, у складу са 
Законом .''. 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-6/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

        ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ГРАДА  

        прим. др Елеонора Марјановић,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, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),  
члана 31. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Службени гласник 
РС'', бр. 64/15) и члана 30. тачка 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13- пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14) Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној 02.10.2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БАГЉАШ'' У 

ЗРЕЊАНИНУ  
 

Члан 1. 
 

 У складу са Законом о планирању и 
изградњи и Генералним планом Зрењанина 2006-
2026 (''Службени лист Општине Зрењанин'' бр. 
19/07 и  01/08, и ''Службени лист Града 
Зрењанина''  бр. 24/08 и 17/09) приступа се 
изради ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БАГЉАШ'' У 
ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту: Измена и допуна 
Плана).  
  

Члан 2. 
 

 Одлуком о приступању изради Измена и 
допуна Плана дефинише се назив планског 
документа, део обухвата Плана који се мења, рок 
израде планског документа, начин финансирања 
израде планског документа, неприступање 
изради стратешке процене утицаја на животну 
средину и други услови везани за израду  Измена 
и допуна Плана, у складу са Законом о 
планирању и изградњи.  
 
 
 

Члан 3. 
 
 Измене и допуне Плана односе се на 
дефинисање правила грађења за парцеле у 
намени вишепородичног становања које се 
наслањају на заједничке блоковске површине. 
Измене и допуне подразумевају само измене у 
текстуалном делу плана. 
 

Члан 4.  
 
 Плански основ за израду Измена и 
допуна плана представља Генерални план 
Зрењанина 2006 – 2026 (''Службени лист 
Општине Зрењанин'' бр. 19/07 и  01/08, и 
''Службени лист Града Зрењанина''  бр. 24/08 и 
17/09). 
 Генералним планом Зрењанина 2006-
2026 дате су смернице: 
-дестимулисање непланског и нерационалног 
коришћења земљишта као и новостворених 
вредности постојећих градских структура; 
-интеграција просторних градских структура 
различите намене у циљу рационализације 
коришћења простора и побољшања квалитета 
живљења; 
-утврђивање критеријума и нивоа опремљености 
земљишта за вишепородичну стамбену изградњу 
као и друге релевантне параметре који ће важити 
за период временског обухвата плана. 
 

  Члан 5. 
 
 Решење у погледу концепције, базирано 
је на решењу из Плана генералне регулације 
''Багљаш'' у Зрењанину (''Службени лист Града 
Зрењанина''  бр. 25/14) и у складу је са 
дефинисаном наменом простора, тако да се на 
рационалан начин уреди предметни простор. 
 
 Циљ израде Измена и допуна Плана је: 
-уређење неизграђених површина; 
-обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу; 
-стварање могућности отуђења кат. парцеле из 
јавне својине  
 

  Члан 6. 
 
 Израда Плана уступа се 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 Измена и допуна 
Плана обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, 
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са могућношћу суфинансирања од стране 
Министарства. 
 Рок за израду Измена и допуна Плана је 
15 (петнаест) дана од дана завршетка раног 
јавног увида. 

 
Члан 7. 

 
 Спровођење и надзор над спровођењем 
ове Одлуке вршиће Одељење за  урбанизам, 
Градске управе града Зрењанина. 
 

Члан 8. 
 
 Након доношења Одлуке о изради 
Измена и допуна плана, носилац израде плана 
организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. 
Рани јавни увид се оглашава у средствима јавног 
информисања. 
 
 Нацрт плана се излаже на јавни увид у 
трајању од 30 дана у просторијама зграде 
Градске управе града Зрењанина, а време и 
место одржавања јавног увида се оглашава се у 
средствима јавног информисања. О излагању на 
јавни увид стара се носилац израде плана.  
Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за 
планове града Зрењанина.  
По завршеном јавном увиду Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду са свим примедбама, 
сугестијама и закључком комисије  по свакој 
примедби и исти доставља обрађивачу плана. 
 

Члан 9. 
 

 Решењем Одељења за урбанизам, Одсека 
за урбанизам и просторно планирање, Градске 
управе града Зрењанина бр. 501-113/15-IV-05-01 
од 11.09.2015. године одлучено је да се не 
израђује Стратешка процена утицаја Измена и 
допуна плана генералне регулације "Багљаш" у 
Зрењанину на животну средину, а на основу 
претходно прибављеног мишљења од Одсека за 
заштиту и унапређивање животне средине број: 
501-114/15-IV-05-06 од 11.09.2015. године. 
 Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја  
Измена и допуна плана генералне регулације 
"Багљаш" у Зрењанину  на животну средину, бр. 
501-113/15-IV-05-01 од 11.09.2015. године, којe 
се заједно са овом Одлуком објављује у 
"Службеном листу града Зрењанина".  

 
 
 
 

Члан 10. 
 

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: 06-134-7/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

        прим. др Елеонора Марјановић,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'' 
бр. 28/12, 29/12, ''Службени гласник РС'', бр. 
35/13 и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 
34/13 и 25/14), Одељење за урбанизам, Одсек за 
урбанизам и просторно планирање Градске 
управе града Зрењанина, дана 11.09.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БАГЉАШ'' У 
ЗРЕЊАНИНУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

За Измену и допуну Плана генералне 
регулације ''Багљаш'' у Зрењанину (у даљем 
тексту: Измена и допуна Плана) не приступа се 
изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.  
 

Члан 2. 
  

Циљ израде Измена и допуна Плана је 
уређење неизграђених површина и обезбеђење 
услова за просторно уређење и изградњу.  
 

Измене и допуне Плана односе се на 
дефинисање правила грађења за парцеле у 
намени вишепородичног становања које се 
наслањају на заједничке блоковске површине. 
Измене и допуне подразумевају само измене у 
текстуалном делу плана. 
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Члан 3. 
 

За Измену и допуну Плана се не 
приступа  изради стратешке процене утицаја на 
животну средину, а критеријуми и разлози се 
заснивају на следећем:  
 

За План генералне  регулације  ''Багљаш''  
у Зрењанину (''Службени лист Града Зрењанина''  
бр. 25/14) није се приступило изради стратешке 
процене утицаја на животну средину из разлога 
што су сви утицаји сагледани приликом израде 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Генералног плана Зрењанина 
2006 – 2026. који је саставни део Генералног 
плана Зрењанина 2006 – 2026, што је 
образложено Одлуком  о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана  генералне  
регулације ''Багљаш'' у Зрењанину на животну 
средину, бр. 501-235/09-IV-03-01 од 20.11.2009. 
 

Планиране измене немају негативан 
утицај на животну средину. 
 

Члан 4. 
 

У Извештају о стратешкој процени 
утицаја Генералног плана Зрењанина 2006 – 
2026 на животну средину дата је оцена стања, 
услови и конкретне мере за њихово смањење или 
потпуно уклањање. Процењен је могући утицај 
планираних решења у Генералном плану на 
животну средину како у фази реализације Плана, 
тако и по коначној имплементацији Плана, 
дефинисане су планске мере заштите које ће 
ниво загађења довести  на ниво дефинисан 
законском регулативом. 

 
Обзиром да планиране измене и допуне 

немају могућност значајних утицаја на животну 
средину, израда Измена и допуна Плана 
генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину не 
подлеже обавези израде извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.  
 

 Члан 5. 
 

На основу претходно наведеног основни 
циљеви заштите животне средине утврђени у 
Стратешкој процени утицаја на животну средину 
Генералног плана биће задржани, а предложене 
измене неће негативно утицати на животну 
средину, тако да није потребно приступити 
изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана. 

 
 

Члан 6. 

Ово Решење је саставни део Одлуке о 
изради Измена и допуна Плана генералне 
регулације ''Багљаш'' у Зрењанину и објављује се 
у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
- Одсек за урбанизам и просторно планирање- 
Број:  501-113/15-IV-05-01 
Дана: 11.09.2015. године 
З р е њ а н и н  
 

              НАЧЕЛНИК 
             ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ  

  Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 
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          На основу члана 2 став 1 и члана 3 став 1 
Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'' бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др.закон) и члана 30 и 107 став 
1 Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 02.10.2015. 
године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању ЈП ''Резервати 
природе Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'' бр. 38/13-пречишћен текст и 
18/14) у члану 12 у ставу 2 иза треће алинеје 
додаје се четврта алинеја која гласи: 
 
''0312 слатководни риболов'' 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-8/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

      ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 30. став 1. тачка 15. 
Статута града Зрењанина (“Службени лист града 
Зрењанина”, број: 26/13 - пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина је на седници одржаној дана 
02.10.2015. године донела следећу  
 

О Д Л У К У  
о измени Одлуке о одобравању задуживања 
града Зрењанина (“Службени лист града 
Зрењанина”, број: 18/14, 31/14 и 15/15) 

 
1. У Одлуци о одобравању задуживања 

града Зрењанина за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода (дугорочно) код 
пословне банке или развојне банке у износу од 
797.400.000,00 динара, са планираним роком 
отплате од најмање 5 (пет) година плус грејс 
период од годину дана, донете од стране 
Скупштине града Зрењанина, дана 12.06.2014. 
године под бројем: 06-114-12/14-I (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 18/14), са изменама 
број: 06-243-15/14-I од 30.12.2014.године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/14) и 
број 06-96-5/15-I од 01.07.2015. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 15/15) 
тачка 2. мења се и гласи: 

 
''СРЕДСТВА из тачке 1. Одлуке 
користиће се за финансирање следећих 
инвестиционих расхода: 
 
- пешачка зона, 
- изградња трафо станица, 
- изградња три кружне раскрснице, 
- изградња тротоара и бициклистичких 

стаза, 
- изградња путева, 
- реконструкција јавног осветљења, 
- санација осветљења у МЗ ''Лукино 

Село'', 
- изузимање земљишта за обилазницу, 
- појачано одржавање – рехабилитација 

коловоза у Таковској улици Зрењанин, 

- наткривање пијаце у Југ Богдановој, 
- капитални пројекти у месним 

заједницама, 
- изградња водоводне и канализационе 

мреже у насељеним местима,  
- изградња постројења соларни 

колектори.'' 
 
2. У осталом делу Одлука остаје 

непромењена. 
3. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.   
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-9/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

        ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 23 Одлуке о оснивању 
ЈП ''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин ( 
''Службени лист града  Зрењанина'' бр. 38/13 – 
пречишћен текст и 18/14)  и члана 30 тачка 9 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 
02.10.2015.год. донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ СТАТУТА 
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

Даје се сагласност на  Одлуку о допуни 
Статута ЈП ''Резервати природе Зрењанина'' 
Зрењанин коју је донео Надзорни одбор овог 
предузећа  дана 31.08.2015.год. под бројем  I-3-
77/2015. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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        На основу члана 48. Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13, и 
105/14), члана 30. тачка 29г и члана 107. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина", бр. 26/13- пречишћени текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 02.10.2015. 
године, донела је следеће      
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

УСТУПАЊУ СПОРТСКИХ  
ОБЈЕКАТА НА УПРАВЉАЊЕ            

 
I 

 
У Решењу о уступању спортских објеката 

на управљање ("Службени лист града 
Зрењанина", бр. 9/11 и 19/11 ), тачка I. алинеја 5. 
мења се и гласи: 
 

''ЛН 22540 К.О. ЗРЕЊАНИН I. - СЦ 
"Партизан" са стрелиштем  
 

-  кат. парц. 7089/11 - од 5 xa 46 a 13 м2. 
(градско грађевинско земљиште) 

- земљиште под зградом-објектом 
површине 326 м2 (зграда 1 - зграда пословних 
услуга), 

-  земљиште под зградом-објектом 
површине 48 м2 (зграда 2 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом 
површине 325 м2 (зграда 3 - зграда за спорт и 
физичку културу-стрељана), 

- земљиште под зградом-објектом 
површине 87 м2 (зграда 4 - зграда за спорт и 
физичку културу), 

-  земљиште под зградом-објектом 
површине 334 м2 (зграда 5 - зграда за спорт и 
физичку културу), 

-  земљиште под зградом- објектом 
површине 79 м2 (зграда 6 - зграда за спорт и 
физичку културу), 

-  земљиште под зградом-објектом 
површине 41 м2 (зграда 7 - помоћна зграда), 

-  земљиште под зградом-објектом 
површине 23 м2 (зграда 8 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом 
површине 62 м2 (зграда 9 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом 
површине 46 м2 (зграда 10 - помоћна зграда), 

- земљиште уз зграду-објекат од 1xa 68а 
19 м2 (терени), 

-  земљиште "шума" од 3xa 64a 23м2.'' 
 

У истој тачки, после алинеје 5. додају се 
алинеје 6. и 7. које гласе: 
   

''ЛН 22545 К.О. ЗРЕЊАНИН I. - 
Спортски терени "Барице"  
 

- кат. парц. бр. 7258 - градско 
грађевинско земљиште од 1xa 43а 72м2. 
 

ЛН 22540 К.О. ЗРЕЊАНИН I. - 
Стадион ФК "Раднички"  
 

- кат. парц. 9365 од 2xa 94а 01м2 (градско 
грађевинско земљиште), 

- земљиште под зградом-објектом од 196 
м2 (зграда 1 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 159 
м2 (зграда 2 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 33 
м2 (зграда 3 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 47 
м2 (зграда 4 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 18 
м2 (зграда 5 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 5 м2 
(зграда 6 - помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 69 
м2 (зграда 7- помоћна зграда), 

- земљиште под зградом-објектом од 29 
м2 (зграда 8 - помоћна зграда) и 

остало вештачки створено неплодно 
земљиште (стадион) од 2xa 88а 01м2 .'' 
 

II  
 

После тачке VI. додаје се тачка VII. која 
гласи: 
 

''VII. 
 

Под управљањем стварима у јавној 
својини у смислу одредби Закона о јавној 
својини подразумева се одржавање, обнављање и 
унапређивање као и извршавање законских и 
других обавеза у вези са тим стварима.'' 
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III  
 
 Ово решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-21/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

         ПРЕДСЕДНИК  
                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
        прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 13. 
Правилника о условима и начину рада Комисије 
за стручну контролу планских докумената, 
Комисије за контролу усклађености планских 
докумената и Комисију за планове јединице 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 
55/2015) и  члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13-
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а 
на основу предлога Комисије за персонална 
питања, утврђеног на седници одржаној 
01.10.2015. године, Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној 02.10.2015.  године донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
I 
 

 Овим Решењем образује се Комисија за 
планове за територију града Зрењанина, а ради 
обављања стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената из 
надлежности града Зрењанина, ради обављања 
послова јавног увида у плански документ из 
надлежности града Зрењанина, ради стручне 
провере усклађености урбанистичког пројекта са 
планским документом, као и ради давања 
стручног мишљења по захтеву Градске управе 
града Зрењанина, (у даљем тексту: Комисија). 
 

 
 
 

II 
 
Комисија из тачке I овог Решења у свом 

раду поступа у свему у складу са  Законом о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
Правилником о условима и начину рада 
Комисије за стручну контролу планских 
докумената, Комисије за контролу усклађености 
планских докумената и Комисију за планове 
јединице локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 55/2015) и у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Службени гласник РС'', бр. 64/15).  

 
III 

 
У делокруг рада Комисије спадају следећи 

послови: 
- даје мишљење на предлог одлуке о 

изради планског документа, а пре усвајања исте 
на седници Скупштине града, 

- обавља рани јавни увид и јавни увид, 
- врши стручну контролу нацрта пласког 

документа пре излагања на јавни увид, те о 
извршеној стручној контроли у року од 8 дана 
саставља извештај са свим примедбама и 
мишљењима по свакој примедби надлежног 
органа, односно комисије, који се доставља 
обрађивачу планског документа ради поступања 
по датим примедбама, 

- након обављеног јавног увида одржава 
јавну седницу и припрема извештај о обављеном 
јавном увиду у нацрт планског документа,  

- саставља извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду са  примедбама и 
закључком  по свакој поднетој примедби, 

- разматра примедбе и сугестије са јавне 
презентације урбанистичког пројекта, врши 
стручну контролу и утврђује да ли је 
урбанистички пројекат у супротности са планом 
ширег подручја, о чему сачињава писмени 
извештај са предлогом о прихватању или 
одбијању урбанистичког пројекта, 

- даје стручно мишљење по захтеву 
Градске управе града Зрењанина. 

 
IV 

 
Комисија има председника, заменика 

председника, секретара и 6 чланова чији је 
мандат четири године, од чега се 3 члана 
именују на предлог надлежног органа аутономне 
покрајине за послове просторног планирања и 
урбанизма. 
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Председник, заменик председника, 
секретар и чланови именују се из реда стручњака 
за област просторног планирања и урбанизма и 
других области које су од значаја за обављање 
стручних послова у области планирања, уређења 
простора и изградње, са одговарајућом личном 
лиценцом у складу са Законом о планирању и 
изградњи и најмање 5 година радног искуства у 
струци. 

Комисија ангажује 2 стручна сарадника 
који обављају административно-техничке и 
стручне послове за потребе Комисије.  

 
V 
 

У Комисију се именују следећа лица: 
 
1. ДРАГАН ВУЈОВИЋ, дипл. инж. 

електро., из Зрењанина, запослен у ''СМ 
Инжењеринг'', Зрењанин – председник, 

2. БРАНКА БАЈОВИЋ, дипл. просторни 
планер, из Зрењанина, запослена у ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин – заменик председника, 

3. ДРАГАНА ШИЈАН, дипл. инж. арх., из 
Зрењанина, запослена у Заводу за заштиту 
споменика културе Зрењанин – секретар, 

4. БОШКО ГАВРИЋ, дипл. грађ. инж., из 
Зрењанина - члан,  

5. ВЛАДИМИР СОЛДО, дипл. инж. саобр., 
из Зрењанина, запослен у ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин 
– члан, 

6. ДУШКО ЈАНКОВИЋ, дипл. грађ. инж, 
из Зрењанина, запослен у ЈВП ''Воде Војводине,'' 
Нови Сад - члан,  

7. МИЛУТИН ТАТИЋ, дипл. грађ. инж., из 
Новог Сада - запослен у Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, представник 
именован на предлог Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине – члан, 

8. ЂУРИЦА ДОРОСЛОВАЧКИ, дипл. 
просторни планер, из Панчева - запослен у ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Панчева'', представник именован на предлог 
Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине – 
члан, 

9. СЛАВИЦА ПИВНИЧКИ, дипл. инж. 
пејзажне арх., из Новог Сада - запослена у ЈП 
''Завод за урбанизам Војводине'', Нови Сад, 
представник именован на предлог Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине – члан, 

 

За стручне сараднике именују се 
ЉИЉАНА ПЕЦЕЉ ЛУБУРИЋ, дипл. грађ. инж. 
и ЉУБИЦА ЋУЛИБРК, дипл. инж. арх.  
 

VI 
 

Комисија ради у седницама, које се 
заказују по потреби, а сазива их председник 
Комисије који и руководи њеним радом. 
Седнице Комисије се одржавају након истека 
радног времена Градске управе града 
Зрењанина. 

Комисија ближе уређује свој рад 
пословником о раду Комисије који предлаже 
председник Комисије и доноси га Комисија 
већином гласова на конститутивној седници. 

 
VII 

 
Лица именована у Комисију за планове 

(председник, заменик, секретар и чланови 
комисије), као и лица ангажована на обављању 
стручних и административно- техничких 
послова за Комисију (стручни сарадници) 
добијају накнаду за свој рад у Комисији. 

 
VIII 

 
Висина накнаде из члана VII овог 

решења по одржаној седници Комисије  износи 
30% за председника комисије, 25% за заменика 
председника, секретара и чланове, односно 20% 
за стручне сараднике, од износа просечне зараде 
остварене на територији града Зрењанина према 
последњим актуелним подацима објављеним у 
''Службеном гласнику РС'' у време исплате. 

 
IX 

 
Ступањем на снагу овог Решења престају 

да важе Решење о образовању и именовању 
Комисије за планове бр. 06-89-21/11-I од 
01.07.2011. године, (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 11/11), Измена решења  број 06-
109-24/11- I од 20.09.2011. године, (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 14/11), Измена 
решења  број 06-152-28/11- I од 16.12.2011. 
године, (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
22/11) и Измена решења  број 06-202-17/14-I од 
17.10.2014. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 25/14). 

 
X 

 
Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о 
образовању и именовању Комисије за планове 
садржан је у члану 52. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члану 13. 
Правилника о условима и начину рада Комисије 
за стручну контролу планских докумената, 
Комисије за контролу усклађености планских 
докумената и Комисију за планове јединице 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 
55/2015), а доноси га Скупштина града 
Зрењанина у складу са чланом 30. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13- пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14). 
 

Комисија се образује ради обављања 
стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената из 
надлежности града Зрењанина, ради обављања 
послова јавног увида у плански документ из 
надлежности града Зрењанина, ради стручне 
провере усклађености урбанистичког пројекта са 
планским документом, као и ради давања 
стручног мишљења по захтеву Градске управе 
града Зрењанина.  
 

Председник, заменик председника, 
секретар и чланови именују се из реда стручњака 
за област просторног планирања и урбанизма и 
других области које су од значаја за обављање 
стручних послова у области планирања, уређења 
простора и изградње, са одговарајућом 
лиценцом у складу са Законом о планирању и 
изградњи  и најмање 5 година радног искуства у 
струци. 
 

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 
01.10.2015. године утврдила је Предлог Решења 
о образовању и именовању Комисије за планове. 
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву.  
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Председнику, заменику председника, 

секретару, члановима и стручним сарадницима,   
2. Одељењу за урбанизам и  
3. А р х и в и. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-24/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  
               СКУПШТИНЕ ГРАДА  
       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 34. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14- 
други закон) и члана 30. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), а на основу предлога Комисије за 
персонална питања утврђеног на седници 
одржаној 16.09.2015. године, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана  
02.10.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Поводом јавног конкурса за избор 
кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Зрењанинска обједињена 
наплата'' Зрењанин, број: 06-96-37-1/15-I од 
03.07.2015. године, неће се извршити именовање 
директора из разлога што на расписани јавни 
конкурс нема поднетих пријава, односно ни 
један кандидат није учествовао у изборном 
поступку.  
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа ''Зрењанинска обједињена наплата'' 
Зрењанин, број: 06-96-37-1/15-I од 03.07.2015. 
године, Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 03.07.2015. године расписала је јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање 
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директора Јавног комуналног предузећа 
''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин. 
 Јавни конкурс је објављен у ''Службеном 
гласнику РС'', у дневним новинама ''Данас'' и на 
интернет презентацији Скупштине града 
Зрењанина.  
 Јавни конкурс је био отворен од 
15.07.2015. до 29.07.2015. године. Комисија за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа ''Зрењанинска обједињена наплата'' 
Зрењанин, по истеку рока за подношење пријаве, 
констатовала је да на расписани јавни конкурс 
нема поднетих пријава, те ни један кандидат није 
учествовао у изборном поступку, о чему је 
сачињен записник, који је достављен Комисији 
за персонална питања.  
 Комисија за персонална питања у складу 
са напред изнетим утврдила је Предлог Решења 
као у диспозитиву. 
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву.  

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Комисији за именовање директора 

јавних предузећа, 
2. Одсеку за послове Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа, 
3. А р х и в и. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-25/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

        ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На  основу   члана  28. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – 
други закон), члана 30. став 1. тачка 9. Статута  
града  Зрењанина  (''Службени  лист  града  
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 02.10.2015. 
године, донела је  

 
 
 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈКП ''ЗРЕЊАНИНСКА 

ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА'' ЗРЕЊАНИН 
I 

 
 РАСПИСУЈЕ СЕ оглас о јавном 

конкурсу за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин, 
ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 43. 

 
II 
 

Оглас о јавном конкурсу ће се доставити 
ради објављивања у ''Службеном гласнику РС'', у 
дневним новинама ''Данас'' у року од највише 8 
дана од дана доношења ове Одлуке, као и на 
интернет страници Скупштине града Зрењанина 
заједно са датумом објављивања у ''Службеном 
гласнику РС''.  
 

III 
 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања Огласа о јавном конкурсу у 
''Службеном гласнику РС''. 
 

IV 
 

Одлуку објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-134-26/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

        ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
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Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  02.10.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 
'' ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
ШАНДОР ЦИКОРА, инг.заштите на 

раду, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе ''Јован 
Трајковић'' Зрењанин, као представник локалне 
самоуправе, на лични захтев.  
 

II 
Ово Решење је коначно. 

 
III 

 
Решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'' бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је, 
између осталог, да је орган управљања у школи 
школски одбор. Наведеним законом у члану 54. 
и 55. одређени су, између осталог и састав 
школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 

Школски одбор има девет чланова 
укључујући и председника.Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе.  

У члану 55. наведеног закона утврђени 
су, између осталог, и разлози за разрешење 
чланова Школског одбора, пре истека мандата. 
Члан Школског одбора може бити разрешен 
чланства у Школском одбору и на лични захтев.  

Шандор Цикора је именован за члана 
Школског одбора Економско-трговинске школе 
''Јован Трајковић'' Зрењанин 12.06.2014. године 
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-
114-47/14-I, као представник локалне самоуправе 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 18/14). 

Шандор Цикора је поднео оставку, те је 
потребно да се разреши дужности члана 
Школског одбора, као представник локалне 
самоуправе.  

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 01.06. 

2015. године утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Шандора Цикоре дужности члана 
Школског одбора Економско-трговинске школе 
''Јован Трајковић'' Зрењанин.  
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-27/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
                                   ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
        прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 54. став 2. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 16.09.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  02.10.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 
'' ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
ДУШАН ЛУКИЋ, дипл. економиста, 

именује се за члана Школског одбора 
Економско-трговинске школе ''Јован Трајковић'' 
Зрењанин, као представник локалне самоуправе.  
 

II 
 

Мандат Душану Лукићу, траје до истека 
мандата Школског одбора Економско-
трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин, 
који је именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-47/14-
I (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/14). 
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III 
 

Ово Решење је коначно. 
IV 
 

Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'' бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је, 
између осталог, да је орган управљања у школи 
школски одбор. Наведеним законом у члану 54. 
и 55. одређени су, између осталог састав 
школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 

Школски одбор има девет чланова 
укључујући и председника.Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  

У члану 54. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је да се у 
установама у којима се настава изводи и на 
језику националне мањине, чланови Школског 
одбора - представници јединице локалне 
самоуправе именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине.  

Комисија за персонална питања 
прибавила је мишљење од националног савета 
мађарске националне мањине за именовање 
Душана Лукића за члана Школског одбора.  

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 
16.09.2015. године утврдила је Предлог Решења 
о именовању Душана Лукића за члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе ''Јован 
Трајковић'' Зрењанин, као представника локалне 
самоуправе. 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-28/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

                     ПРЕДСЕДНИК  
               СКУПШТИНЕ ГРАДА  
       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 16.09.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  02.10.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
Др РУЖИЦА ОМАЉЕВ, разрешава се 

дужности члана Школског одбора Медицинске 
школе Зрењанин, као представник локалне 
самоуправе, на лични захтев.  
 

II 
Ово Решење је коначно. 

III 
 

Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'' бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је, 
између осталог, да је орган управљања у школи 
школски одбор. Наведеним законом у члану 54. 
и 55. одређени су, између осталог и састав 
школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 

Школски одбор има девет чланова 
укључујући и председника.Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе.  

У члану 55. наведеног закона утврђени 
су, између осталог, и разлози за разрешење 
чланова Школског одбора, пре истека мандата. 
Члан Школског одбора може бити разрешен 
чланства у Школском одбору и на лични захтев.  
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Др Ружица Омаљев је именована за члана 
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин 
12.06.2014. године Решењем Скупштине града 
Зрењанина број 06-114-51/14-I, као представник 
локалне самоуправе (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 18/14). 

Др Ружица Омаљев поднела је оставку, 
те је потребно да се разреши дужности члана 
Школског одбора, као представник локалне 
самоуправе.  

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 16.09. 
2015. године утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу др Ружице Омаљев дужности члана 
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин.  
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-29/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

                       ПРЕДСЕДНИК  
                 СКУПШТИНЕ ГРАДА  
       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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 На основу члана 54. став 2. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.10.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  02.10.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
  Др СЛОБОДАН ВУКАНИЋ, лекар, 
именује се за члана Школског одбора 
Медицинске школе Зрењанин, као представник 
локалне самоуправе.  
 

II 
 

Мандат др Слободану Вуканићу, траје до 
истека мандата Школског одбора Медицинске 
школе Зрењанин, који је именован 12.06.2014. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-114-51/14-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 

Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'' бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је, 
између осталог, да је орган управљања у школи 
школски одбор. Наведеним законом у члану 54. 
и 55. одређени су, између осталог састав 
школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 

 
Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника.Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  
 

У члану 54. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је да се у 
установама у којима се настава изводи и на 
језику националне мањине, чланови Школског 
одбора  - представници јединице локалне 
самоуправе именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине.  
 

Комисија за персонална питања 
прибавила је мишљење од Националног савета 
мађарске националне мањине за именовање др 
Слободана Вуканић за члана Школског одбора.  
 

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 
01.10.2015. године утврдила је Предлог Решења 
о именовању др Слободана Вуканића за члана 
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Школског одбора Медицинске школе Зрењанин, 
као представника локалне самоуправе. 
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-33/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

                      ПРЕДСЕДНИК  
                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
       прим. др Елеонора Марјановић,с.р.  
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На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 16.09.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  02.10.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО МИХАЉ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
МАКАИ ИМРЕ, инг.машинства, 

разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе. 

 
II 

Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је, 
између осталог, да је орган управљања у школи 
школски одбор. Наведеним законом у члану 54. 
и 55. одређени су, између осталог и састав 
школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 

Школски одбор има девет чланова 
укључујући и председника.Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе.  

У члану 55. наведеног закона утврђени 
су, између осталог, и разлози за разрешење 
чланова Школског одбора, пре истека мандата. 
Члан Школског одбора може бити разрешен 
чланства у Школском одбору ако неоправдано 
одсуствује са седница Школског одбора.    

Макаи Имре је именован за члана 
Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин 12.06.2014. године Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-114-29/14-I, 
као представник локалне самоуправе 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 18/14). 

Макаи Имре није долазио на седнице 
Школског одбора од дана кад је именован за 
члана Школског одбора (од одржаних пет 
седница није присуствовао ни на једној седници) 
што је констатовао и просветни инспектор.  

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 16.09. 
2015. године утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Макаи Имрета дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин.  
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-30/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

                      ПРЕДСЕДНИК  
                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 

 
138 
 
 На основу члана 54. став 2. и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
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Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 16.09.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  02.10.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО МИХАЉ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
  ТОТ ТИБОР, аутолимар, именује се за 
члана Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин, као представник локалне 
самоуправе.  
 

II 
 

Мандат Тот Тибору, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Серво Михаљ'' Зрењанин, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-29/14-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 

Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'' бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је, 
између осталог, да је орган управљања у школи 
школски одбор. Наведеним законом у члану 54. 
и 55. одређени су, између осталог састав 
школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 

 
Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника.Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  
 

У члану 54. став 2. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) утврђено је да у 
установи у којој се у већини одељења рад изводи 
на језику национелне мањине, или је утврђено да 
су од посебног значаја за националну мањину, 
национални савет националне мањине предлаже 
три члана – представника јединице локалне 
самоуправе у Школски одбор.  
 

Национални савет мађарске националне 
мањине доставио је предлог да се Тот Тибор, 
аутолимар, именује за члана Школског одбора 
Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе. 
 

Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 
16.09.2015. године утврдила је Предлог Решења 
о именовању Тот Тибора за члана Школског 
одбора Основне школе ''Серво Михаљ'' 
Зрењанин, као представника локалне 
самоуправе. 
 

На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града Зрењанина 
донела је решење као у диспозитиву.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-134-31/15-I 
Дана: 02.10.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

                     ПРЕДСЕДНИК  
              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
       прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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 На основу члана 35. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина 
број 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14") и члана 22. и 63. став 4. Пословника 
Скупштине града Зрењанина ("Службени лист 
града Зрењанина'' број 18/15-пречишћен текст и 
23/15) председник Скупштине града Зрењанина 
дана 02.10.2015.године донео је 
 

УПУТСТВО 
о коришћењу службеног мобилног уређаја - 

таблета у Скупштини града Зрењанина 
 

Упутством о коришћењу службених 
мобилних уређаја - таблета у Скупштини града 
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Зрењанина (у даљем тексту таблета), уређује се 
право на коришћење, начин и време коришћења 
истих од изабраних и постављених лица, и 
одборника Скупштине града Зрењанина (у 
даљем тексту: Скупштина), у циљу 
благовременог и ефикасног извршавања 
службених послова из оквира права и дужности 
Скупштине. 

Право на коришћење службених таблета 
имају изабрана и постављена лица у Скупштини 
града Зрењанина и то: Председник Скупштине 
града, Заменик председника Скупштине града, 
Секретар Скупштине града, Заменик секретара 
Скупштине града,  Одборници Скупштине града, 
као и Градоначелник града Зрењанина и Заменик 
градоначелника Града Зрењанина (у даљем 
тексту: корисник). 

При давању на коришћење таблета 
корисник је дужан да потпише потврду-реверс о 
примљеном службеном таблету и мора у целости 
бити упознат са овим Упутством.  

Након престанка мандата корисник је 
дужан да изврши повраћај таблета у року од 3 
(три) радна дана.  

Таблети се смеју користити искључиво у 
сврху одржавања седница Скупштине: пријем 
материјала, праћење рада седнице, електронског 
гласања и као увид у архиву и статистичке 
податке рада Скупштине. 

Корисници су у обавези да таблет имају 
приликом одржавања седнице Скупштине и у 
обавези су да исти буде спреман за рад у смислу 
100% напуњености батерије, као и да уз таблет 
на седници увек имају пуњач и каблове за 
допуну батерије.  

Корисник у потпуности одговара за 
губитак уређаја и намерна или ненамерна 
оштећења настала за време коришћења уређаја, 
те га за то време не сме дати на коришћење 
трећим лицима. 

Инсталација додатних програма на 
таблету није препоручљива. 

Евиденцију о службеним таблетима у 
складу са овим Упутством обавља Одељење за 
опште и заједничке послове – Одсек за 
рачунарску и корисничку подршку, који је 
дужан да уреди сву потребну документацију, 
листу задужења, реверсе о датим таблетима на 
коришћење. 

Ово Упутство ступа на снагу даном 
доношења. 

Упутство објавити у „Службеном листу 
града Зрењанина”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 020-2/15-92-I 
Дана: 02.10.2015. године 
ЗРЕЊАНИН  

                   ПРЕДСЕДНИК 
                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

        прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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