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На основу члана 4. став 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (''Службени гласник РС'', број 
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр.), члана 8. 
став 1. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', 16/97 и 42/98), члана 
30. тачка 7. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', број 9/02, 33/04, 
135/04, и 62/06), члана 22. тачка 7. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст  и бр. 
19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине Зрењанин 
на седници одржаној 03.03.2008. године, донео 
је  
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 

ЗРЕЊАНИН  
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
Овом  Одлуком  град Зрењанин оснива  

Јавно комунално предузеће ''Градска топлана'' 
Зрењанин, ради обављања делатности 
производње и снабдевање паром и топлом 
водом и дистрибуцијом природног  гаса за 
потребе града Зрењанина, као делатности од 
општег интереса, (даљем тексту: Предузеће).  
 

Члан 2.  
Пословно име Предузећа је: Јавно 

комунално предузеће ''Градска топлана'' 
Зрењанин. 

Седиште Предузећа је у Зрењанину у 
улици Панчевачка бб. 

О променама назива и седишта одлучује 
Управни одбор Предузећа уз сагласност 
оснивача. 

 
 
Оснивач предузећа је  град Зрењанин, 

Зрењанин Трг Слободе 10 (у даљем тексту: 
оснивач). 

Члан 3. 
Предузеће има својство правног лица. 
Статус правног лица Предузеће стиче 

уписом у судски регистар. 
 
II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 4.  
 Делатност Предузећа је од општег 
интереса.  
  
 Делатност предузећа је:  
40102- Производња топлотне и термоелектри-

чне енергије. 
40300- Производња и снабдевање паром и 

топлом водом. 
 Ова делатност обухвата: 
 - производњу сакупљање и дистри-
буцију паре и топле воде за грејање,             
погонске и друге сврхе. 
 
40203- Дистрибуција гаса. 
             Ова делатност обухвата: 
          - дистрибуцију свих врста гасовитих 
горива преко система цеви. 
 
45210- Груби грађевински радови и специјал-

ни радови нискоградње. 
             Ова делатност обухвата: 
 -  изградња специфичних објеката ниско-
градње: цевоводи за пренос на велике даљине, 
градски цевовод 
 
45330-  Постављање цевних инсталација: 
             Ова делатност обухвата: 
 -  постављање гасне инсталације 
 -  постављање инсталације за грејање, 
вентилацију, опрему и канале за хлађење и 
климатизацију. 
 
50200-  Одржавање и оправка моторних возила. 
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            Ова делатност обухвата: 
 -  механичке оправке 
 -  електричне оправке 
 -  обичан сервис 
 
52740- оправка производа прецизне механике 
 -  оправке на другом месту не поменуте 
 
28520-  општи машински радови. 
             Ова делатност обухвата: 
 - услуге металопрерађивачког занатства: 
бушење, стругање, глодање еродирање, 
рендисање летовање, развртање, равнање, 
тестерисање, оштрење, брушење, заваривање 
спајање и друге радове на металним комадима. 
 
11909-  остале непоменуте услуге: услуге 

умножавања фото и других копија,           
заступање и  друге непоменуте услуге. 

 
45340-  остали инсталациони радови 
 -  реконструкција и поправка плиновода 

и вреловода 
 -  поправка и одржавање топлотних 
подстаница, одржавање кућних инсталација 
централног грејања, израда и одржавање 
топловода 
 -  поправка и одржавање плинских 
инсталација, поправка и одржавање             
гасних инсталација, регулација гасних 
трошила и других гасних постројења, 
котларница на гас и припадајуће регулационе 
опреме, контрола, поправка и баждарење 
мерача гаса. 

  Управни одбор има пет чланова од 
којих су два члана представници запослених, а 
три су представници оснивача.  

 
Члан 5.  

Предузеће обавља делатност у складу 
са законским и другим прописима, овим 
оснивачким актом и својим Статутом. 

Предузеће може променити делатност 
само уз сагласност оснивача. 
 
III  СРЕДСТВА ЗА РАД  ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 6.  
            Оснивачки капитал Предузећа 
обезбеђује Скупштина оснивача у складу са 
законом и осталим прописима. 
            Средства за рад Предузеће остварује и 
обезбеђује кроз наплату за пружене услуге за 
испоручену пару, топлу воду, природни и 
течни гас и испоручену електричну енергију и 
из других извора у складу са Законом.  
 

Члан 7. 
Имовину Предузећа чини право 

својине на покретним и непокретним 

стварима, право коришћења на средствима у 
својини Републике Србије, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права 
у складу са Законом.  

Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином.  
           Средства којима располаже Предузеће 
су у јавној својини. 
 
IV  ОРГАНИ  ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 8.  
 Органи предузећа су:  

- Управни одбор, као орган 
управљања, 

- Директор, као орган пословођења,  
- Надзорни одбор, као орган надзора. 
Управни одбор и директор чине управу 

Предузећа.  
           Директора, чланове Управног одбора и 
Надзорног одбора именује и разрешава 
Скупштина оснивача. 
 

1. Управни одбор  
 

Члан 9. 
            Управни одбор је орган управљања 
Предузећа. 

 Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава оснивач, а 
представници запослених предлажу се на 
начин утврђен Статутом Предузећа.  
 Председник Управног одбора има 
заменика којег одређује оснивач актом о 
именовању Управног одбора.  
 Управни одбор именује се на мандатни 
период од четири године. 
 

Члан 10.  
 Чланови Управног одбора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у Управном 
одбору чију висину утврђује Управни одбор 
Предузећа уз сагласност оснивача.   
 

Члан 11.  
 Управни одбор:  
 -     утврђује пословну политику,  

- доноси дугорочни и средњорочни 
план рада и развоја и годишњи 
програм пословања, 

- усваја годишњи извештај о раду и 
пословању, 

- доноси друге опште акте у складу 
са законом,  
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- доноси Статут,  
- одлучује о смањењу и повећању 

основног капитала,  
            -  усваја извештаје о пословању 

предузећа и годишњи обрачун,  
- одлучује о расподели добити, уз 

сагласност оснивача, 
- доноси инвестиционе програме и 

критеријуме за инвестициона 
улагања, обавља и друге послове 
утврђене овим оснивачким актом 
законом и Статутом Предузећа. 

 
2. Директор предузећа  

 
Члан 12. 

Директор Предузећа је орган послово-
ђења у Предузећу.  

Директор предузећа представља и 
заступа Предузеће, организује и руководи 
процесом рада и води пословање Предузећа, 
одговара за законитост рада Предузећа, 
предлаже програм рада и план развоја и 
предузима мере за њихово спровођење. 
Подноси финансијске извештаје и извештаје о 
пословању и годишњи обрачун, извршава 
одлуке Управног одбора, врши и друге 
послове одређене Законом, овим оснивачким 
актом и статутом Предузећа.  
 

Члан 13. 
 Директора предузећа Решењем именује 
оснивач на мандатни период од 4 године.  
 

3. Надзорни одбор  
 

Члан 14. 
 Надзорни одбор  обавља  надзор над 
радом и пословањем Предузећа. 
 Надзорни одбор најмање једном 
годишње подноси оснивачу извештај о 
извршеном надзору.  
 Извештај из  претходног става Надзо-
рни одбор истовремено доставља Управном 
одбору.  
 

Члан 15. 
 Надзорни одбор Предузећа има три 
члана од којих  је  један представник  
запослених  у Предузећу.  
 Председника и чланове Надзорног 
одбора Решењем именује оснивач на мандатни 
период од четири године.  
 Представник запослених у Предузећу 
предлаже се на начин и по поступку утврђеном 
Сатутом Предузећа.  
 

Члан 16.  
 Чланови Надзорног одбора имају право 
на накнаду за свој рад у овом органу у висини 
коју утврђује Управни одбор Предузећа на 
основу критеријума садржаних у годишњем 
програму пословања Предузећа.  
 
V  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА  
 

Члан 17.  
 Права и обавезе Скупштине оснивача 
су: 
            -    даје сагласност на одлуку о 

расподели добити, 
- даје сагласност на  Статут 

Предузећа,  
- даје сагласност на располагање 

(прибављање и отуђење) имовином 
предузећа веће вредности, која је у 
непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса 
утврђеном оснивачким актом,  

- даје сагласност на програм рада, 
- разматра извештај о раду и 

пословању 
- даје сагласност на статусне 

промене,  
- именује и разрешава директора 

Предузећа, 
- именује и разрешава чланове 

Управног и Надзорног одбора 
Предузећа 

- и друга права и обавезе у складу са 
законом. 

 
Предлог акта којим скупштина даје 

сагласности на акта из овог члана       Скупштини 
оснивача  доставља Управни одбор Предузећа.  

 
Члан 18.  

              Председник општине даје сагласност 
на: 

- критеријуме за расподелу добити,  
- цене услуга,  
- акт о општим условима за 

испоруку производа и услуга,  
- број и струкуру запослених 

потребних за обављање послова 
који се финансирају из буџета 
општине,  

- остале акте у складу са законом, 
оснивачким актом, Статутом 
оснивача и Статутом Предузећа,  

- закључује појединачни  колективни 
уговор и има и друга права и 
обавезе у складу са законом.  
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Образложен предлог за давање 
сагласности на акта из овог члана 
Председнику општине доставља Управни 
одбор Предузећа.  
 
VI  ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА  
 

Члан 19.  
 У случају поремећаја у пословању 
Предузећа, Скупштина оснивача може 
предузети мере којима ће обезбедити услове за 
несметано функционисање Предузећа а 
нарочито:  

1. промену унутрашње организације 
Предузећа, 

 2. разрешење органа које именује и 
именовање привремених органа                   
Предузећа,  

3. ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини, 
4. друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и 
оснивачким актом.  

 
VII  ПРОДАЈА  КАПИТАЛА  И ПРЕНОС  
АКЦИЈА  ЗАПОСЛЕНИМ БЕЗ НАКНАДЕ  У  
ПОСТУПКУ  ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 20. 
 Учешће државног капитала као и 
процентуални износ државног капитала у 
случају продаје Предузећа у поступку 
приватизације утврдиће се накнадно.Државни 
капитал који ће се у акцијама пренети без 
накнаде запосленима и другим лицима у 
предузећу са већинским учешћем државног 
капитала које буде приватизован методом 
јавног тендера односно методом јавне аукције, 
не може бити већи од законом прописаног  
капитала који се приватизује. 

Акције које буду преостале после 
продаје и преноса запосленима без накнаде 
евидентираће се у Привредном регистру. 
            Одлуку о приватизацији-продаји 
Предузећа донеће Скупштина оснивача. 
  
VIII ОСТВАРИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВО-
ТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 21. 
Предузеће је дужно да, у току 

извођења радова и обављања делатности, 
планира и спроводи мере којима се спречава 
угрожавање животне средине. 
          Одредбе овог члана детаљније ће се 
регулисати Статутом Предузећа. 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 22. 
              До именовања  чланова Управног 
одбора Предузећа његове послове и 
овлашћења вршиће привремени Управни  
одбор.  
        У привремени Управни одбор именују 
се за: 
 

ПРЕДСЕДНИКА: 
 Петар Крстић, хемијски техничар 
 
 ЧЛАНОВЕ: 
 

1. Мирослав Кукин, дипл. инг. 
производног менаџмента 

2. мр Борислав Никић, магистар 
наука информатике 

 
       Привремени Управни одбор Предузећа 
донеће Статут Предузећа у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке и исти 
доставити оснивачу на сагласност. 
 

Члан 23. 
     Оснивач ће именовати председника и 
чланове Управног и Надзорног одбора у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу Статута 
Предузећа. 
 

Члан 24. 
             До спровођења поступка именовања 
директора за вршиоца дужности директора 
именује се  Илија Свилар, дипл.економиста. 

Поступак именовања директора има се 
спровести у року од најдуже 90 дана од дана 
доношења Статута  Предузећа на начин и по 
поступку утврђеним Статутом  Предузећа 
 

Члан 25. 
           Предузеће ће фактички отпочети 
обављање регистроване делатности по 
окончању поступка издвајања старе топлане из 
система ''Панонске ТЕ-ТО'' и припајање овом 
Предузећу и по окончању поступка 
трансформације ДП '' Грејање'' и његово 
припајање овом Предузећу. 
 

Члан 26. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН                                                         
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-1/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н  

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

                
16 
          На основу члана 4. став 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (''Службени гласник РС'',  бр. 
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и на основу 
члана 22. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
16/05-пречишћен текст  и бр. 19/06), а у вези 
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин на седници одржаној 03.03.2008. 
године, донео је  
 

О Д Л У К У 
О   ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 1.  
          У Одлуци о оснивању Јавног стамбеног 
предузећа  (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 
7/00 и 5/06) у члану 8. тачка 8. постаје тачка 9. 
а иза тачке 7. додаје се  тачка 8. која гласи: 
          '' доноси одлуку о промени назива 
фирме, седишта и делатности Предузећа'' 
 

Члан 2.  
          У члану 10. у алинеји другој иза речи: 
''фирме'' ставља се зарез и додаје реч: 
''седишта''. 

Члан 3.  
          Јавно стамбено предузеће ''Зрењанин'' 
Зрењанин  ускладиће своје опште акте са 
одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од 
дана објављивања исте у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

Члан 4.  
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у ''Службеном листу града 
Зрењанина'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-2/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н  

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

 
17 
 На основу члана 9. став 4. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) и члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 16/05-пречишћен 
текст и 19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган   општине 
Зрењанин на седници одржаној  дана 
03.03.2008. године, донео је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ И 
СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА 

У ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о социјалној заштити и 
социјалној сигурности грађана у општини 
Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 1/92 и 3/05), у члану 3. у ставу 
1. иза тачке 6. додаје се нова тачка 7. која 
гласи: 
 ''7. Право на дневни боравак за децу и 
омладину са инвалидитетом''. 
 

Члан 2. 
 У члану 12. став 1., иза речи: 
''Зрењанин'' брише се тачка и додају се речи: ''и 
право на дневни боравак за децу и омладину са 
инвалидитетом у оквиру Центра за дневни 
боравак''.  
 У истом члану, у ставу 2., иза речи: 
''станицу'' додају се речи: ''и право на дневни 
боравак''. 
 

Члан 3. 
 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 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-3/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

18 
На основу члана 13. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 15. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
16/05 – пречишћен текст  и 19/06) ), а у вези 
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин на седници одржаној 03.03.2008. 
године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 
ИЗМЕЂУ  ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ 

ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА И ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 1. УСПОСТАВЉА СЕ сарадња 
између општине Лакташи из Републике 
Српске, Босна и Херцеговина и града 
Зрењанина из Републике Србије. 
 2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Горан Кнежевић, 
Председник  општине Зрењанин да потпише 
Споразум о сарадњи између општине Лакташи 
из Републике Српске, Босна и Херцеговина и 
града Зрењанина из Републике Србије. 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' а по добијању сагласности 
од стране Владе Републике Србије.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-4/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н  

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

  

19 
 На основу члана 54. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен 
текст и 19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  03.03.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''МЛАДОСТ'' ТОМАШЕВАЦ       

  
I 

 ОЛГА СТОЈАДИНОВ, грађевински 
техничар, разрешава се дужности члана 
Школског одбора  Основне школе ''Младост'' 
Томашевац,  као  представник родитеља. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-5/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

   
20 
 На основу члана 53. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 
58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 
19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
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образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  03.03.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''МЛАДОСТ'' ТОМАШЕВАЦ 

 
I 

 ЈЕЛЕНА САВИЋ, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе ''Младост'' 
Томашевац, као  представник родитеља. 
 

II  
 Мандат Јелени Савић, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Младост'' Томашевац, који је именован 
14.06.2006. године, Решењем Скупштине 
општине Зрењанин, број: 06-36-50/06-I-04-01 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
5/06).  

III  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града  Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-6/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 54. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен 
текст и 19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  03.03.2008. 
године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ ТОЗА''  ЕЛЕМИР-ТАРАШ 

 
I 

 САВА ПЕТРОВ, правник, разрешава се 
дужности члана Школског одбора  Основне 
школе ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир-
Тараш, као  представник родитеља. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-7/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

 
22 
 На основу члана 53. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 
58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 
19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  03.03.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ ТОЗА''  ЕЛЕМИР-ТАРАШ 

  
I 

 ОЛИВЕРА МИЛАНКОВ, инг. хемијске 
технологије, именује се за члана Школског 
одбора  Основне школе ''Светозар Марковић 
Тоза'' Елемир-Тараш, као  представник 
родитеља. 

II  
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 Мандат Oливери Миланков траје до 
истека мандата Школског одбора Основне 
школе ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир-
Тараш, који је именован 14.06.2006. године, 
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 
06-36-54/06-I-04-01 (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/06).  
 

III  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града  Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-8/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 54. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 
58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 
19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  03.03.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО 
ЈЕДИНСТВО''БЕЛО БЛАТО  

 
I 

 БРАНКА ВАСИЉЕВИЋ, психолог, 
разрешава се дужности члана Школског 
одбора Основне школе ''Братство јединство'' 
Бело Блато, као  представник запослених, на 
лични захтев. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-9/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

 
24 
 На основу члана 53. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 
58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 
19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 
104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  03.03.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО 
ЈЕДИНСТВО'' БЕЛО БЛАТО      

  
I 

 ТАЊА НЕЦИН,  педагог именује се за 
члана Школског одбора  Основне 
школе''Братство јединство'' Бело Блато, као  
представник запослених.  
 

II  
 Мандат Тањи Нецин, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Братство јединство'' Бело Блато, који је 
именован 14.06.2006. године, Решењем 
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-
41/06-I-04-01 (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/06).  
 

III  
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града  Зрењанина''.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-10/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен 
текст и 19/06), члана 20. Одлуке о подели 
Новинско-издавачког и Радио-дифузног Јавног 
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 7/05), члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 15/06), а у вези члана 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Зрењанин и образовању Привременог органа 
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', 
бр. 104/06) Привремени орган општине 
Зрењанин  на седници одржаној 03.03.2008. 
године, донео је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА        
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 

ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН   
 

I 
ПЕТАР КРСТИЋ, хемијски техничар, 

разрешава се дужности заменика председника 
Управног одбора Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-11/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен 
текст и 19/06), члана 20. Одлуке о подели 
Новинско-издавачког и Радио-дифузног Јавног 
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 7/05), члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 15/06), а у вези члана 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Зрењанин и образовању Привременог органа 
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'', 
бр. 104/06) Привремени орган општине 
Зрењанин  на седници одржаној 03.03.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА        
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 

ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН   
 

I 
БОСИЉКА БОЖИЋ, службеник, 

именује се за заменика председника Управног 
одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' 
Зрењанин. 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-12/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен 
текст и 19/06), члана 11. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 
паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 
1/06 и 13/06), члана 31. Статута Јавног 
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
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(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин  на 
седници одржаној 03.03.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' 
ЗРЕЊАНИН   

 
 

I 
КАЛНАК ЈАНОШ, представник 

запослених, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-13/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен 
текст и 19/06), члана 11. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 
паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 
1/06 и 13/06), члана 31. Статута Јавног 
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин  на 
седници одржаној 03.03.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА   ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' 
ЗРЕЊАНИН   

 
I 

МИЈАТОВ БРАНИСЛАВ, предста-
вник запослених, именује се за члана Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 
паркинзи'' Зрењанин. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-21-14/08-I-04-01  
Дана:  03.03.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 

29 
На основу члана 8. став 16. Закона о 

буџетском систему (“Службени гласник РС”, 
број 9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006) 
начелник Одељења за послове привреде, 
финансија и рачуноводства, дана 03.03.2008. 
године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА 
ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ 

РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА 
ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

                У Правилнику о начину коришћења 
средстава са подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог рачуна трезора 
општине Зрењанин ("Службени лист општине 
Зрењанин", број 12/2005) након члана 11. 
додаје се члан 11а. који гласи: 
               "У случају да самостално инвестира 
сопствене приходе, корисник општинског 
буџета подноси захтев начелнику Одељења за 
послове привреде, финансија и рачуноводства, 
за давање сагласности за самостално 
инвестирање средстава, у коме наводи број 
подрачуна сопствених прихода, врсту 
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пласмана, износ и услове под којим жели да 
пласира средства. 
                Начелник Одељења за послове 
привреде, финансија и рачуноводства разматра 
поднети захтев и у случају када утврди да је 
исти основан,  односно када утврди да ће 
средства бити пласирана по каматној стопи 
која није нижа од есконтне стопе Народне 
банке Србије и на начин који ризик по 
пласирана средства своди на најмању меру, 
даје сагласност за инвестирање. 
                Сагласност из става 2. овог члана 
доставља се подносиоцу захтева у року од 
десет дана од дана пријема захтева. 
                По добијању сагласности из става 2. 
овог члана корисник општинског буџета врши 
инвестирање сопствених прихода у складу са 
одобреним захтевом." 

 

Члан 2. 
                 Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зрењанина". 

             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, 
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА 
БРОЈ: 400-1-17/08-IV-03-04 
ДАНА:03.03.2008.ГОДИНЕ 
 

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, 
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА 

Давид Димкић 
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