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На основу члана 47. и 107. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14)  Градско веће града Зрењанина је на 
седници одржаној дана  03.02.2017. године 
донело следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин да изврши прерасподелу потраживања 
по основу  рачуна за даљинско грејање за месец 
јануар 2017.године, на следећи начин:  
 

- доспеће фиксног дела у потпуности  и 50% 
варијабилног дела за претходни месец је у 
текућем месецу, 

-доспеће остатка од 50% варијабилног дела 
за месец јануар 2017. године је у месецу мају 
2017.године,  
 

II.  Овај Закључак објавиће се у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-16-1/17-III 
Датум: 03.02.2017. године 
ЗРЕЊАНИН 
 

ПРЕДСЕДНИК  
         ГРАДСКОГ ВЕЋА 
         Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу члана 137. Закона о спорту 
(„Сл.гласник РС“, бр. 10/2016.“), члана 47. и 107. 
став 3. Статута града Зрењанина („Службени 
лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14,20/14 и 28/14), Градско веће 
града Зрењанина на седници одржаној дана  
06.02.2017.  године, донело је 

 
 

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 
СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
I  Решењем о категоризацији спортских 

организација на територији града Зрењанина 
утврђују се општи услови које спортска 
организација или клуб мора да испуњава као 
корисник буџетских средстава, критеријуми на 
основу којих се врши категоризација спортских 
организација, критеријуми за суфинансирање 
стручњака у спорту, тренера и 
административних радника у спортским 
организацијама, критеријуми за суфинансирање 
спортских манифестација, као и критеријуми за 
суфинансирање пројеката спортских 
организација. 
 

II Општи услови да би спортска 
организација остварила право на учешће у 
расподели буџетских средстава су: 
 

1. Да је уписана у одговарајући регистар у 
складу са Законом; 

2. Да јој је седиште и да своју активност 
реализује на територији града Зрењанина или 
својим активностима представља град Зрењанин; 

3. Да у складу са утврђеним роковима 
доставља годишње планове и програме рада са 
финансијским показатељима, као и тачне 
податке о оствареним спортским резултатима у 
предходној години; 

4. Да у складу са утврђеним роковима 
квартално доставља финансијско правдање 
одобрених средстава. 

 
III  Критеријуми за категоризацију 

спортских организација су: 
 

1. Национална категоризација спортова; 
2. Постигнути резултати; 
3. Ранг такмичења;  
4. Број такмичарских селекција које се 
такмиче у редовном систему такмичења; 
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5. Број регистрованих такмичара;  
6. Традиција на територији града Зрењанина; 
7. Тренерски кадар са адекватним 
образовањем; 
8. Специфичност спорта. 

 
Спортске организације биће разврстане по 

одређеним групама применом наведених 
критеријума и на основу трошкова такмичења и 
тренажног процеса. 

 
IV Критеријуми за суфинансирање 

стручњака у спорту, тренера и 
административних радника у спортским 
организацијама су: 
 

1. Да савесно извршавају спортско – 
педагошки рад; 
2. Да својим радом доприносе омасовљавању 
спорта у граду Зрењанину; 
3. Да постижу одређене спортске резултате; 
4. Да савесно у складу са законом обављају 
административне послове. 

 
V Критеријуми за суфинансирање 

спортских манифестација су: 
 

1. Да је више пута одржавана у граду 
Зрењанину; 
2. Да промовише спортску организацију; 
3. Да обухвата већи број учесника; 
4. Да представља град Зрењанин. 

 

VI  Критеријуми за суфинансирање про-
јеката спортских организација су: 
 

1. Да пројекат има шири друштвени значај; 
2. Да је од значаја за функционисање 
спортске организације; 
3. Да подиже квалитет рада спортске 
организације. 

 
VII Градоначелник града Зрењанина ће по 

ступању на снагу Решења о категоризацији 
спортских организација у граду Зрењанину у 
року од 30 дана донети Правилник којим ће се 
уредити начин и поступак расподеле средстава 
спортским организацијама.  
 

VIII Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном лист града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-18-17/17-III 

Датум: 06.02.2017. године 

ЗРЕЊАНИН 

 

ПРЕДСЕДНИК  
         ГРАДСКОГ ВЕЋА 
         Чедомир Јањић,с.р. 
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