СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXVIII

ЗРЕЊАНИН

114.
На основу члана 47. став 6. и члана 66.
став 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18), члана 57. тачка 34). и члана 60. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19), Градско веће
града Зрењанина на седници одржаној дана
15.10.2019. године донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Пословнику Градског већа града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 16/14-пречишћен текст, 17/14 и 20/14), члан
6. мења се и гласи:
''Члан 6.
Градско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и
акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о
извршавању одлука и других аката Скупштине
града;
3) доноси одлуку о привременом
финансирању у случају да Скупштина града не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градске управе,
поништава или укида акте Градске управе који
нису у сагласности са законом, статутом и
другим општим актом или одлуком које доноси
Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом
степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у
управним стварима из надлежности Града;
6) усваја Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Градској
управи, Правобранилаштву и Стручној служби
Локалног омбудсмана;
7) усваја извештај о раду Градске управе;
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8) усваја извештај о раду на решавању
првостепених управних предмета;
9) решава у поступку располагања
грађевинског земљишта у јавној својини Града;
10) даје претходну сагласност месним
заједницама,
установама
и
другим
организацијама који су носиоци права
коришћења на непокретностима у јавној
својини Града за давање непокретности у закуп
и одређивање намене истих;
11) доноси годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, утврђује противерозионе мере и
њихово спровођење, одлучује о привођењу
пашњака другој култури;
12) утврђује критеријуме и поступак за
остваривање права на финансијску и другу
подршку у области: културе, здравствене и
социјалне заштите, дечије заштите, спорта и
физичке културе, ученичког и студентског
стандарда, као и унапређење положаја особа са
инвалидитетом и заштита права осетљивих
група;
13) утврђује критеријуме и поступак за
остваривање права на финансијску подршку, у
виду подстицаја програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса које реализују удружења и
друге организације цивилног друштва, цркве и
верске заједнице, као и критеријуме и поступак
на финансијску подршку у области јавног
информисања;
14) утврђује критеријуме и поступак за
регресирање трошкова превоза, боравка,
исхране и других врста додатне подршке деце,
ученика, студената и одраслих у образовно васпитном систему;
15) образује јединице цивилне заштите,
одређује субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање Града на предлог Градског
штаба за ванредне ситуације, образује Комисију
за процену штете настале од елементарних
непогода на предлог Градског штаба за
ванредне ситуације и доноси одлуку о накнади
штете настале од последица елементарне
непогоде и других несрећа;
16) прати реализацију програма пословања
и врши координацију рада јавних предузећа
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чији је оснивач Град;
17) подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа Скупштини града, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа;
18) предлаже акте које доноси Скупштина
града ради заштите општег интереса у јавним
предузећима
или
другим
облицима
организовања чији је оснивач Град;
19) даје сагласност јавним предузећима
чији је оснивач Град на давање гаранција,
авала, јемстава, залога и других средстава
обезбеђења ради обезбеђивања заштите општег
интереса у јавном предузећу;
20) даје сагласност на одлуку о ценама
комуналних услуга;
21) одлучује решењем о распореду
средстава текуће и сталне буџетске резерве;
22) доноси План јавних набавки у складу
са одлуком о буџету и финансијским планом;
23) доноси стратешки план Комуналне
полиције на предлог начелника Комуналне
полиције и доставља их Скупштини града на
сагласност;
24) усваја годишње планове рада
Комуналне полиције и доставља их Скупштини
града на сагласност;
25) врши надзор над законитошћу рада и
аката месних заједница;
26) даје сагласност на финансијске планове
месних заједница;
27) предлаже Скупштини града доношење
одлуке о распуштању Савета месне заједнице;
28) стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно Аутономне покрајине
Војводине;
29) поставља и разрешава начелника и
заменика начелника Градске управе;
30) решава о изузећу начелника Градске
управе;
31) решава сукоб надлежности између
Градске
управе
и
других
предузећа,
организација и установа када на основу одлуке
Скупштине града одлучују о појединим
правима грађана, правних лица или других
странака;
32) образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје надлежности;
33) информише јавност о свом раду;
34) доноси пословник о раду на предлог
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Градоначелника;
35) врши и друге послове у складу са
законом.
Одлуку из тачке 3) овог члана, Градско
веће доноси већином гласова од укупног броја
чланова Градског већа.''
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
''Члан 7.
Градско веће може да образује радна тела
(комисије, савете и др.)
Чланови радних тела из става 1. овог члана
могу добијати накнаду за свој рад што се
регулише решењем о образовању радног тела,
односно именовању члана радног тела.
Градоначелник може образовати стална и
повремена радна тела која пружају стручну
помоћ Градском већу у питањима из његове
надлежности.
Актом о образовању радних тела из става
3. овог члана одређују се њихови задаци.''
Члан 3.
У члану 8. речи: ''која образује
Градоначелник'' замењују се речима: ''која
образују Градоначелник и Градско веће''.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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