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 На основу члана 54. став 1. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 62. став 1. и члана 108. став 
4. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 21/08), начелник Градске 
управе дана 29.12.2009. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ И ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 
I 
 

 Овим решењем утврђује се распоред 
радног времена у Градској управи и Јавном 
правобранилаштву града Зрењанина. 

 
II 
 

 Радно време у Градској управи и Јавном 
правобранилаштву града Зрењанина почиње 
сваког радног дана у 7,00 часова, а завршава се у 
15,00 часова.  

III 
 

 У Градској управи и Јавном 
правобранилаштву града Зрењанина пријем 
странака врши се сваког радног дана од 8,00 
часова до краја радног времена.  
 Запослени има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од 30 минута, који се не 
може користити на почетку и на крају радног 
времена.  
 Запосленом који ради са странкама мора 
се обезбедити замена за време коришћења 
одмора у току дневног рада.  
 

IV 
 

 Изузетно у градском услужном центру 
уводи се другачији распоред радног времена и 
пријем странака и то сваког радног дана у 
периоду од 8 – 17 часова.  

 Распоред и радно време сваког 
запосленог у услужном центру одређиваће 
руководиоци организационих јединица. 
 

V 
 
 У Одељењу инспекције у Одсеку за 
комуналну инспекцију уводи се другачији 
распоред радног времена и пријем странака и то 
сваког радног дана  

- од 7,00 часова до 15,00 часова и од  10,00 
часова до 17,00 часова. 

- суботом од 8,00 часова до 13,00 часова. 
  

VI 
 

 У Месној канцеларији Лукино Село 
радно време и пријем странака се одређује 
средом у времену од 7,00 – 15,00 часова. 
 Послови из надлежности Градске управе 
који се обављају у Месној заједници ''Мужља'' 
обављаће се у оквиру радног времена које се 
одређује за дане понедељак, уторак, четвртак и 
петак у времену од 7,00-15,00 часова у оквиру 
ког времена ће се вршити и пријем странака. 

 
VII 

 
 Ово решење примењиваће се почев од 
01.01.2010. године. 

VIII 
 
 Ступањем на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о распореду радног времена у 
Градској управи и Јавном правобранилаштву 
града Зрењанина број: 06-112-9/03-II-04-01 од 
05.12.2003. године.  

IX 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 020-4-85/09-IV-10-01 
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Дана: 29.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
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 На основу члана 77. ст. 2. и 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и чл. 45. и 108. став 2. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Градоначелник града Зрењанина, на 
предлог начелника Градске управе, доноси 
следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I. ОДРЕЂУЈУ СЕ послови из 
надлежности Градске управе града Зрењанина 
који ће се обављати у МЗ ''Мужља'', Мађарске 
комуне 59, и то: 

- издавање извода из матичних књига 
рођених, венчаних и умрлих матичног 
подручја Зрењанин, 

- издавање уверења о држављанству матичног 
подручја Зрењанин, 

- овера, потписа, рукописа и преписа, 
- пружање правне помоћи и обавештења 
странкама ради остваривања њихових права 
код надлежних органа, 

- вођење поступка ради утврђивања чињеница 
о којима се не води службена евиденција и 
издавање уверења о тим чињеницама и 

- стручни послови у вези спровођења избора, 
референдума и писменог изјашњавања. 

 II. Послове из тачке  I. овог Решења 
обављаће Шевењхази Тибор, запослен у 
Градској управи града Зрењанина на пословима 
шефа МК Лукино Село. Наведени послови 
обављаће се почев од 1. јануара 2010. године, 
четири радна дана у недељи, и то: понедељком, 
уторком, четвртком и петком. 

III. Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и на огласној табли МЗ 
''Мужља''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 20-1/09-II-07-02 
Дана: 30.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов,с.р. 
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 На основу чл. 45. и 108. став 2. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и члана 6. Одлуке о 
јавном правобранилаштву града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 24/08), 
Градоначелник града Зрењанина доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ВЛАДИМИР СТОИЉКОВСКИ, 
дипломирани правник, поставља се за Јавног 
правобраниоца града Зрењанина, на период од 
четири године. 
 2. Постављено лице из тачке 1. овог 
Решења ступа на дужност 01.01.2010. године. 
 3. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'', а примењиваће се почев 
од 01.01.2010. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-292/09-II-10-01 
Дана: 31.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов
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