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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 38. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 13.03.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је СЛАВКУ 
РАДОСАВЉЕВУ, дипл. правнику, престала 
функција члана Градског већа града Зрењанина 
даном подношења оставке  08.03.2012. године.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-51/12-I 
Дана: 13.03.2012. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

21 
На основу члана 32. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07), члана 31. став 1. тачка 6. и члана 
108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  13.03.2012. године, донела је 
 

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

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08, 
9/10, 20/10, 9/11 и 14/11), у члану 4. став 2, после 
алинеје 1, додаје се нова алинеја 2. која гласи: ''-
Арчибалда Рајса''. 

У истом члану, исти став, после 
досадашње алинеје 2. која постаје алинеја 3, 
додаје се нова алинеја 4. која гласи: ''-Берберско 
Циглана (грађевински назив)''. 

У истом члану, исти став, после 
досадашње алинеје 10. која постаје алинеја 12, 
додаје се нова алинеја 13. која гласи: ''-Војводе 
Стевана Шупљикца''. 

Досадашње алинеје 2, 3-10 и 11-42 
постају алинеје 3, 5-12 и 14-45.  

У истом члану, став 28, алинеја 1, речи: 
''Булевар ослобођења'', замењују се речима: 
''Булевар Милутина Миланковића''. 
 

Члан 2. 
 

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: 06-51-2/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

22 
На основу члана 11. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06 и 47/11) и чл. 31. и 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
13.03.2012. године донела је 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о локалним комуналним 
таксама (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
1/10 и 9/11), у ТАРИФНОМ ДЕЛУ у Тарифном 
броју 9 у НАПОМЕНИ у тачки 3. проценат 
''10%'' мења се процентом ''5%''. 
 

Члан 2. 
 

 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: 06-51-3/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                                                                            
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

23 
 На основу  члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина бр. 
21/08), разматрајући достављени текст нацрта 
Трилатералног уговора о коришћењу средстава 
зајма KfW намењених реализацији програма 
''Рехабилитација система даљинског грејања у 
Србији – Фаза IV'', Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној  дана 13.03.2012. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
 
 1. ПРИХВАТА СЕ текст Трилатералног 
уговора о коришћењу средстава зајма KfW 
намењених реализацији програма 
''Рехабилитација система даљинског грејања у 
Србији – Фаза IV'' у достављеном тексту од 
стране министра финансија и министра за 
инфраструктуру и енергетику у име Владе 
Републике Србије.  
 2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
града Зрењанина да у име града Зрењанина 
потпише уговор из тачке 1. ове Одлуке.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-4/12-I 

Дана: 13.03.2012. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

24 
На  основу   члана  31. Статута  града  

Зрењанина  (''Службени  лист  града  
Зрењанина'', бр. 72/09) и Стамбене стратегије 
града Зрењанина са Акционим планом 
социјалоног становања за период 2011. – 2014. 
године (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/10), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 13.03.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ  следеће грађевинске 
парцеле у јавној својини града Зрењанина  за 
изградњу станова за социјално становање, и то:  

- кат. парц  бр. 4496 укупне површине  
657  м²  уписана у Листу непокретности бр. 
22540 к.о Зрењанин I,   

- кат. парц. бр. 9282/6 укупне површине 
1500 м² упусана у Листу непокретности бр. 
23260 к.о Зрењанин I  МЗ '' Доситеј Обрадовић''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-5/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

25 
На основу  члана 3. и члана 15. став 5. 

Закона о основама својинско правних односа 
(''Службени гласник СФРЈ'', бр. 6/80 и 36/90, 
''Службени лист СРЈ'', бр. 29/96 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 115/05)  и члана 31. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној  дана 
13.03.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

 1.ПОВЕРАВАЈУ СЕ НА УПРАВЉАЊЕ 
ЈКП-у ''Чистоћа и зеленило'' из Зрењанина, 
објекти прихватилишта за напуштене животиње 
сазидане на кат.пар. бр. 18791/1 уписане у Листу 
непокретности бр. 23092 К.О. Зрењанин I стари 
премер и то:    
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- пословни објекат (П) бр. 1, димензије 
приземља (3,59х7,96)м, бруто површине 28,58м2, 
нето површине 20,05 м2, са надстрешницом 
бруто површине (2,73х5,22)м=14,25м2,  

- пословни објекат (П) бр. 2, димензије 
приземља (9,67х4,48)м, бруто површине 43,32м2, 
нето површине 33,66м2,  
 - помоћни објекат (П) бр. 3, димензије 
приземља (3,80х4,45)м, бруто површине 16,91м2, 
нето површине 14,13м2,  
 - помоћни објекат (П) бр. 4, димензије 
приземља (1,97х5,77)м, бруто површине 11,37м2, 
нето површине 9,06м2,  
 - помоћни објекат (П) бр. 5, димензије 
приземља (2,97х5,99)м, бруто површине 17,79м2, 
нето површине 13,57м2,  
 - помоћни објекат (П) бр. 6, димензије 
приземља (1,00х20,97)м, бруто површине 
20,97м2, нето површине 18,20м2, са 
надстрешницом бруто површине 
(1,40х20,97)м=29,36м2 и 
 - помоћни објекат (П) бр. 7, димензије 
приземља затвореног дела бокса  (2,38х20,97)м, 
бруто површине 49,91м2, нето површине 42,51м2, 
бруто површине отвореног дела бокса 
(1,62х20,97)м=33,97м2 у ЗРЕЊАНИНУ. 
  
2. Поред објеката из тачке 1. ове Одлуке на ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' преноси се право 

управљања на уређајима и опреми који се налазе 
у објектима и око објеката. 
 3. ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' нема право 
располагања (отуђења, преноса права 
коришћења, стављање хипотеке), као и давања у 
закуп примљених објеката на управљање без 
претходне сагласности Града Зрењанина. 
 4. На основу ове Одлуке са ЈКП ''Чистоћа 
и зеленило'' закључиће се одговарајући уговор 
којим ће се ближе уредити услови, начин као и 
међусобна права и обавезе. 
 5. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
града Зрењанина да у име града Зрењанина са 
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' закључи уговор у 
смислу тачке 4. ове Одлуке. 
 6. 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: 06-51-6/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р.

 
26 

На основу члана 96.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 
81/09-исправка и 24/2011),  члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку отуђења или давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 16/2009, 1/2010 и 1/2011)  и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 13.03.2012.године, донела је 

ПРОГРАМ 
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

1. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА: 
Измена и допуна Плана детаљне регулације дела радне зоне 7 „Багљаш – Аеродром“ у 

Зрењанину („Службени лист општине Зрењанин“ број 4/04) 
 
1.1 „Багљаш – Аеродром“  

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

1.1.1
. 

Лист 
непокретности 
бр. 22529 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Соња 

Маринковић 

13187/27 39.310 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 

V 
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секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

 
2. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

План детаљне регулације радне зоне „Југоисток“ („ Службени лист општине Зрењанин“ бр.1/06) 
 
2.1 Локалитет „Југоисток“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

2.1.1. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/27 39.700 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

2.1.2. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/83 9.854 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. 

 
 
 
 
 
 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

 
 
 
 
 
 

15365/84 

 
 
 
 
 
 

14.597 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

 
2.1.4. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/85 30.000 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

2.1.5. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/86 27.722 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

 
2.1.6. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/105 5.969 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

2.1.7. 

Лист 
непокретности 

бр.22932 
к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/113 6.878 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
секундарнa електромрежa; 
секундарнa мрежa тротоара и 
секундарна јавна расвета.) 

2.1.8. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/114 16.272 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

2.1.9. 

Лист 
непокретности 
бр. 22932 

к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

15365/116 36.501 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

 
2.1.10 

Лист 
непокретности 

15365/117 37.255 
Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

бр. 22932 
к.о. Зрењанин I 
Индустријска 

зона 

секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

2.1.11
. 

Лист 
непокретности 
број 22932 

кат.број 
15365/93 

183.572 

Делимично уређено: 
- магистрални и примарни  
водовод; 
- магистрална и примарна кишна 
канализација; 
- магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- магистрална и примарна  
електромрежа; 
- примарна јавна расвета; 
- магистрални и примарни  
коловози; 
- примарни  тротоари. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарни водовод; 
- секундарна кишна 
канализација; 
- секундарна фекална 
канализација; 
- секундарна електромрежа; 
- секундарна јавна расвета; 
- секундарни коловоз; 
- секундарни троторари.) 

V 

 
 

3. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
План детаљне регулације „Северозапад-Елемир“ („ Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

 
3.1 Локалитет „Северозапад“  

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број 
кат. 

парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

3.1.1. 
Лист 

непокретности 
13277/1 49.483 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број 
кат. 

парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

бр.22545 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара  
- секундарна јавна расвета.) 

3.1.2. 

Лист 
непокретности 
бр. 22540 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

 

13852/1 1.194 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара  
- секундарна јавна расвета.) 

V 

3.1.3 

Лист 
непокретности 
бр. 2787 к.о. 
Зрењанин III 

 

750/1 274.024 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- магистрална, примарна и 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број 
кат. 

парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара 
и 
- секундарна јавна расвета.) 

 
3.1.4 

Лист 
непокретности 
бр. 22545 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

 

13274/1 458 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
примарна јавна расвета. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 
- секундарнa мрежa тротоара 
и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

3.1.5 

Лист 
непокретности 
бр. 22545 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

 

13274/3 7.296 

Делимично уређено: 
- магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- секундарнa електромрежa; 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број 
кат. 

парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- секундарнa мрежa тротоара 
и 
- секундарна јавна расвета.) 

 
4. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:   

Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и 
„Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

 
4.1. Локалитет „Северозапад 1“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанисти

чка 
зона 

4.1.1. 

Лист 
непокретности 
бр.22577 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

13305/1 
13305/2 
13305/3 

18.858 
171 
22 

Делимично уређено: 
- магистрални и примарни 
водовод; 
- магистрална електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална кишна 
канализација; 
- магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- секундарни водовод; 
- примарна и секундарнa 
електромрежa; 
- примарна и секундарна кишна 
канализација; 
- секундарна фекална 
канализација; 
- примарна и секундарнa мрежa 
тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 

4.1.2. 

Лист 
непокретности 
бр.21213 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

13278 38.232 

Делимично уређено: 
- магистрални и примарни 
водовод; 
- магистрална електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална кишна 
канализација; 
- магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- секундарни водовод; 
- примарна и секундарнa 
електромрежa; 
- примарна и секундарна кишна 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанисти

чка 
зона 

канализација; 
- секундарна фекална 
канализација; 
- примарна и секундарнa мрежa 
тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

4.1.3. 

Лист 
непокретности 
бр.21213 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

13277/4 3.675 

Делимично уређено: 
- магистрални и примарни 
водовод; 
- магистрална електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална кишна 
канализација; 
- магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- секундарни водовод; 
примарна и секундарнa 
електромрежa; 
- примарна и секундарна кишна 
канализација; 
- секундарна фекална 
канализација; 
- примарна и секундарнa мрежa 
тротоара и 
- секундарна јавна расвета.) 

V 
 

4.1.4. 

Лист 
непокретности 
бр.21213 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

13277/3 49.747 

Делимично уређено: 
 - магистрални и примарни 
водовод; 

 - магистрална електромрежа; 
 - магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 

 - магистрална кишна 
канализација; 

 - магистрална и примарна 
фекална канализација; 

 - примарна јавна расвета. 
(Недостајућа инфраструктура: 

 - секундарни водовод; 
 - примарна и секундарнa 
електромрежa; 

 - примарна и секундарна кишна 
канализација; 

 - секундарна фекална 
канализација; 

 - примарна и секундарнa мрежa 
тротоара и 

V 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанисти

чка 
зона 

 - секундарна јавна расвета.) 

4.1.5. 

Лист 
непокретности 
бр.21213 к.о. 
Зрењанин I 
МЗ Жарко 
Зрењанин 

13279/9 13.611 

Делимично уређено: 
 - магистрални и примарни 
водовод; 

 - магистрална електромрежа; 
 - магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 

 - магистрална кишна 
канализација; 

 - магистрална и примарна 
фекална канализација; 

 - примарна јавна расвета. 
(Недостајућа инфраструктура: 

 - секундарни водовод; 
 - примарна и секундарнa 
електромрежa; 

 - примарна и секундарна кишна 
канализација; 

 - секундарна фекална 
канализација; 

 - примарна и секундарнa мрежa 
тротоара и 

 - секундарна јавна расвета.) 

V 
 

 
 
4.2. Локалитет „Ружа Шулман“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.2.1. 

Лист 
непокретности 

бр.22345 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

8738 362 Уређено II 

4.2.2. 

Лист 
непокретности 

бр.22345 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

8740 449 Уређено II 

4.2.3. 

Лист 
непокретности 

бр.22345 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

8742/1 342 Уређено II 
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4.2.4. 

Лист 
непокретности 

бр.22345 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

8743 1776 Уређено II 

 
 
4.3. Локалитет „Уз магистралу“ 

Ред. 
Бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
Парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.3.1. 

Лист 
непокретности 

бр.22527 
 

4183/2 1.835 Уређено I 

 

4.4. Локалитет „Панчевачка“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичк

а 
зона 

4.4.1. 

Лист 
непокретности 

бр.23260 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

9282/1 25.850 

Делимично уређено: 
- магистрални и примарни  
водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- магистрална, примарна и 
секундарна  кишна 
канализација; 
- магистрална и примарна                       
фекална канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарни водовод; 
- секундарна електромрежа; 
- секундарна фекална 
канализација; 
- секундарна мрежа тротоара  
- секундарна јавна расвета.) 

III 

4.4.2. 

Лист 
непокретности 

бр.22345 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

8595/1 32.337 

Делимично уређено: 
- магистрални и примарни  
водовод; 
- магистрална и примарна 
електромрежа; 
- магистрални и примарни 
коловози; 
- магистрална , примарна и 

III 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичк

а 
зона 

секундарна  кишна 
канализација; 
- магистрална и примарна                       
фекална канализација; 
- примарни тротоари и 
- примарна јавна расвета. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- секундарни водовод; 
- секундарна електромрежа; 
- секундарни коловоз 
- секундарна фекална 
канализација; 
- секундарна мрежа тротоара  
- секундарна јавна расвета.) 

 

4.5. Локалитет  „Урош Предић“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.5.1. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/63 3.177 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.2. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/1 6.778 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 
 

4.5.3. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/4 3.610 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.4. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/10 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.5. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 

7246/11 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

Обрадовић 
 

- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.5.6. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/12 423 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.5.7. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/13 422 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.8. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/14 422 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.5.9. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/15 345 

Делимично уређено: 
 - Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 

 - Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 

 - Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 

 - Магистрална и примарна 
електромрежа; 

 - Примарна јавна расвета; 
 - Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 

 - Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 

 - Секундарна електромрежа; 
 - Секундарна јавна расвета; 
 - Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.10
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/21 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.11
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/22 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.5.12
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/23 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.13
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/24 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.14
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/25 424 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.5.15
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/26 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.16
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/27 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.17
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
7246/28 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.5.18
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/29 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.19
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/30 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 

II 



  Страна 54          Број 3         Службени лист града Зрењанина           13.марта 2012. год. 

 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.5.20
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/37 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.21
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/38 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.22
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/39 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.5.23
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/40 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.24
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

 

7246/41 391 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

II 

4.5.25
. 

Лист 
непокретности 

бр.7553 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Доситеј 
Обрадовић 

7246/60 1.837 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 

II 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

 секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

4.6. Локалитет „Врањевачка“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.6.1. 
Лист 

непокретности 
број 21409 

13439/3 3.228 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

IV 

4.7. Локалитет „Багљаш-Трафостаница“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.7.1. 

Лист 
непокретности 
бр. 22585 

к.о. Зрењанин I  
МЗ „Вељко 
Влаховић“ 

13160/1 14.698 

Делимично уређено: 
- Магистрални и примарни  
водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- Магистрална и примарна  
електромрежа; 

III 
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- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални и примарни  
коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа нфраструктура: 
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарна фекална 
канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни коловоз; 
- Секундарни троторари.) 

4.7.2. 

Лист 
непокретности 
бр. 22585 

к.о. Зрењанин I  
МЗ „Вељко 
Влаховић“ 

13159/2 2.956 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

III 

4.8. Локалитет „Шећерански парк“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површин

а парцеле 
(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

4.8.1. 
Лист 

непокретности 
број 22345 

8516 2.154 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 

III 
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(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

 
5. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

Урбанистички пројекат стамбеног насеља „Барањска II“ („ Службени лист   општине 
Зрењанин“ бр.2/01 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града 

Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

5.1.  Локалитет „Барањска“ 

Ред. 
бр. 

Број листа непокретности  
Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

5.1.1. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/18 436 Уређено III 

5.1.2. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/19 436 Уређено III 

5.1.3. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/20 436 Уређено III 

5.1.4 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/21 436 Уређено III 

5.1.5. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/22 436 Уређено III 

5.1.6 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/39 422 Уређено III 

5.1.7. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/40 422 Уређено III 

5.1.8. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/41 422 Уређено III 

5.1.9. 

Лист непоретности 
бр.22813 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7226/42 422 Уређено III 
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6. ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
ДУП стамбеног насеља „Зелено Поље II“ у Зрењанину („Међуопштински службени лист 

Зрењанин“ бр.18/84 и 11/03) и Урбанистички пројекат дела стамбеног насеља „Зелено поље 2“ 
(„Међуопштински службени лист Зрењанин“ бр.13/91 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 

2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града 
Зрењанина“ бр.24/08) 

6.1. Локалитет „Зелено поље“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

6.1.1. 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7128/1 
 

4.716 
 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

III 
 

6.1.2 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7129/1 
 

1.937 
 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

III 

6.1.3 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7122/1 
 

2.112 
 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 

III 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

6.1.4 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7130/1 
 

170 
 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

IV 

6.1.5 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7131/1 
 

890 
 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

IV 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

6.1.6. 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7126/1 300 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

III 

6.1.7. 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

7127/1 652 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

III 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

6.1.8 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

12751/4 441 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

IV 

 
7. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

Детаљни урбанистички план стамбеног насеља „Берберско II“ ( Службени лист општине 
Зрењанина“ бр.6/95 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града 

Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

7.1. Локалитет „Берберско 1“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност 
грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

7.1.1. 

Лист непокретности 
бр.22540 

к.о. Зрењанин I 
МЗ Берберско 

болница 

8011/221 379 Уређено II 

 
8. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

ДУП стамбеног насеља ''Берберско'' у Зрењанину, (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр.6/92 и 
11/03) и УП стамбеног насеља ''Берберско'' у Зрењанину, (''Сл.лист општине Зрењанин'', 
бр.6/96 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ 

бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

8.1. Локалитет „Ново Берберско“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број 
кат. 

парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта 

Урбанистичка 
зона 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број 
кат. 

парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 
Уређеност грађевинског земљишта 

Урбанистичка 
зона 

8.1.1. 
Лист 

непокретности 
број 22564 

8011/64 300 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна  електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни  коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна канализација 
- Секундарни троторари.) 

II 

8.1.2 
Лист 

непокретности 
број 22564 

8011/65 300 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна кишна 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна  електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни  коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа инфраструктура: 
- Секундарна кишна канализација 
- Секундарни троторари. 

II 

 
9. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:   

ДУП стамбеног блока ''Зелено Поље'' у Зрењанину, (''Међуопштински службени лист 
Зрењанин'' бр.14/77 и 11/03) и ДУП (измене и допуне) стамбеног насеља ''Зелено Поље'' у 

Зрењанину, (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр.24/84 и 11/03) и Генерални план 
Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист 

града Зрењанина“ бр.24/08) 

9.1. Локалитет „Милентије Поповић“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

9.1.1. 
Лист 

непокретности 
број 22813 

7082/1 25.830 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна  електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни  коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни троторари.) 

IV 

9.2. Локалитет „Раде Трнић“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

9.2.1 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

12657/1 375 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни 
и секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна 
јавна расвета; 
- Магистрални, примарни 
и секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
Секундарна кишна 
канализација.) 
 

IV 

9.2.2 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

12657/3 424 

Делимично уређено: 
 - Магистрални, примарни 
и секундарни водовод; 

 - Магистрална и примарна 
кишна канализација; 

 - Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 

IV 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

канализација; 
 - Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 

 - Примарна и секундарна 
јавна расвета; 

 - Магистрални, примарни 
и секундарни коловози; 

 - Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 

 - Секундарна кишна 
канализација.) 

9.2.3 

Лист 
непокретности 

бр.22025 
к.о. Зрењанин I 
МЗ Зелено поље 

12655/6 459 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни 
и секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна 
јавна расвета; 
- Магистрални, примарни 
и секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација.) 

IV 

 
10. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

ДУП  радног комплекса ''Стаклобанат'', '' Ударник'' и ''Лалекс'', ('' Службени лист општине 
Зрењанин'', бр.6/92 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града 

Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

10.1. Локалитет “Михајловачки друм“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 
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10.1.1. 
Лист 

непокретности 
број 22585 

13472/6 4.708 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни 
и секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна  
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни 
и секундарни  коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарна јавна 
расвета; 
- Секундарни троторари.) 

IV 

 
 

11. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
План детаљне регулације комплекса ''Централна пијаца'' у Зрењанину  („Службени лист 

општине Зрењанина“ бр.11/03)   
 
11.1. Локалитет „Централна Пијаца“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности 

(поседовни лист 
или извод из 
земљишних 
књига) 

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 
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11.1.1. 
Лист 

непокретности 
број 22894 

2983/22 1.654 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна  
електромрежа; 
- Примарна и секундарна јавна 
расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни и секундарни 
тротоари. 
( Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна електромрежа) 

II 

 
12. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

План детаљне регулације обилазног пута око Зрењанина „Обилазнице“ („ Службени лист града 
Зрењанина“ бр.21/10 и 22/10) 

12.1. Локалитет „Уз Обилазницу“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

12.1.1. 
Лист 

непокретности 
број 21213 

13420/5 19.976 

Делимично уређено: 
- Магистрални и примарни 
водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарни бодовод; 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарна 
електромрежа; 
- Секундарна јавна 
расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

IV 
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13. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  
ДУП ''Багљаш споменик'' ('' Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 5/78и 11/03) и Генерални 
план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени 

лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

13.1. Локалитет „Багљаш споменик“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

13.1.1. 
Лист 

непокретности 
број 20915 

2605/1 8.081 

Делимично уређено: 
- Магистрални и примарни 
водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални  примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарна фекална 
канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

III 

13.1.2. 
Лист 

непокретности 
број 20915 

2604/1 7.788 

Делимично уређено: 
- Магистрални и примарни 
водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални  примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарна фекална 
канализација; 
- Секундарна електромрежа; 

III 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

13.1.3. 
Лист 

непокретности 
број 20915 

2603/2 1.563 

Делимично уређено: 
- Магистрални и примарни 
водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална и примарна 
фекална канализација; 
- Магистрална и примарна 
електромрежа; 
- Примарна јавна расвета; 
- Магистрални  примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни  тротоари. 
(Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарни водовод; 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарна фекална 
канализација; 
- Секундарна електромрежа; 
- Секундарна јавна расвета; 
- Секундарни тротоари.) 

III 

 
14. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:  

Детаљни урбанистички план стамбеног насеља „Иза уљаре III-85“  („ Међуопштински службени 
лист Зрењанин“ бр.14/85 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист 

града Зрењанина“ бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

14.1. Локалитет „Иза уљаре“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности 

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности 

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

14.1.1. 
Лист 

непокретности 
бр. 22813 

12448/6 1.092 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна  и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна 
јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни тротоари. 
( Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарни тротоари.) 

IV 

14.1.1. 
Лист 

непокретности 
бр. 22813 

12451/6 79 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална и примарна 
кишна канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална, примарна  и 
секундарна електромрежа; 
- Примарна и секундарна 
јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни тротоари. 
( Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна кишна 
канализација; 
- Секундарни тротоари.) 

IV 

 
 
 

15. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА: 
ДУП продајног комплекса ПП „Љиљак“ и ПП „Стан-промет“ („ Сл.лист општине Зрењанин“, 
бр.10/92 и 11/03) и Генерални план Зрењанина 2006-2026 („Службени лист града Зрењанина“ 

бр.19/07 и 01/08 и „Службени лист града Зрењанина“ бр.24/08) 

15.1. Локалитет „Багљаш-Девети Јануар“ 

Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 
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Ред. 
бр. 

Број листа 
непокретности  

Број кат. 
парцеле 

Површина 
парцеле (м2) 

Уређеност грађевинског 
земљишта 

Урбанистичка 
зона 

15.1.1 
Лист 

непокретности 
број 20915 

13184/12 3.472 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна  
електромрежа; 
- Примарна и секундарна 
јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни тротоари. 
( Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна 
електромрежа 
- Секундарни тротоари.) 

IV 

15.1.2 
Лист 

непокретности 
број 20915 

13184/13 1.395 

Делимично уређено: 
- Магистрални, примарни и 
секундарни водовод; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна кишна 
канализација; 
- Магистрална, примарна и 
секундарна фекална 
канализација; 
- Магистрална и примарна  
електромрежа; 
- Примарна и секундарна 
јавна расвета; 
- Магистрални, примарни и 
секундарни коловози; 
- Примарни тротоари. 
( Недостајућа 
инфраструктура: 
- Секундарна 
електромрежа 
- Секундарни тротоари.) 

IV 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-7/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                                      ПРЕДСЕДНИК                                       
З Р Е Њ А Н И Н                 СКУПШТИНЕ ГРАДА     
                   Александар Мартон,с.р. 
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 Сходно члану 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11), члана 31. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 13.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА , 

ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЊИХОВИХ   
ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  У  СТАЛНОМ САСТАВУ 
  

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у 
Градској изборној комисији у сталном саставу у 
Зрењанину: 
 ПРЕДСЕДНИК: 
 ЉИЉАНА ПОПОВ, дипл.правник, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
  

ЧЛАНОВИ: 
 - ЗОРИЦА ДЕНДА,  дипл.правник, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 - ВЕРА ШУПИЦА, дипл.правник, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 - СПОМЕНКА ГОЛИЋ, адвокат, Покрет 
равноправност, на предлог Коалиције ''За 
европски Зрењанин-Борис Тадић'' 
 - ЕДИТ ПЕШТИ ПОПОВИЋ, дипл. 
правник, на предлог Коалиције ''За европски 
Зрењанин-Борис Тадић'' 
 - МИЛЕ КОЈАДИНОВИЋ, дипл.правник, 
на предлог Српске радикалне странке 
 - МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл.правник, 
на предлог Српске радикалне странке 
 - МАРИЈАНА ЈОКИЋ, дипл.правник, на 
предлог Српске радикалне странке 
 - ИВАНА ЛУДОШКИ, дипл.правник, на 
предлог Лиге социјалдемократа Војводине 
 - ЖИВА СЛАВКО, дипл.правник, на 
предлог Лиге социјалдемократа Војводине 
 - ХЕРМИНА ДУЂИК, текстилни 
инжењер, Мађарска коалиција-Иштван Пастор,  
на предлог Лиге социјалдемократа Војводине 
 - БРАНИСЛАВА ЧОКИЋ, економиста, 
на предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 

 
СЕКРЕТАР: 

 - ЗЛАТИНКА ЈЕФТИЋ, дипл. правник 

 
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: 
 ГОРДАНА НИКОЛИН, правник, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 
  ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА: 
 - СИНИША ТЕШИЋ, дипл.правник, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 - ВЕСЕЛИН ПОПОВ, правник, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 - ЖЕЉКО КРАЉ, адвокат, Покрет 
равноправност, на предлог Коалиције ''За 
европски Зрењанин-Борис Тадић'' 
 - ГОРДАНА ФЕРЕНЦИ, дипл.правник, 
на предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 - АЛЕКСАНДАР МУЛИЋ, студент 
права, на предлог Српске радикалне странке 

- МИЛАН ТОМАШЕВИЋ, инжењер 
машинства, на предлог Српске радикалне 
странке 
 - ЗОРАН ПУХАЛИЋ, дипл.инг. за 
управљање техничким системима, на предлог 
Српске радикалне странке 
 - БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, дипл.етнолог, 
на предлог Лиге социјалдемократа Војводине 
 - МИЛАН СТАНКОВ, дипл.правник, на 
предлог Лиге социјалдемократа Војводине 
 - ИЛОНА БАЛАЖ, наставник физике и 
хемије, Мађарска коалиција-Иштван Пастор,  на 
предлог Лиге социјалдемократа Војводине 
 - СЛОБОДАН РАКИЋ,  дипл. педагог, на 
предлог Коалиције ''За европски Зрењанин-
Борис Тадић'' 
 
 ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА: 
 - ЈАСМИНА МАЛИНИЋ, дипл.правник 
 
 2. Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Сходно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) изборну 
комисију у сталном саставу чине председник и 
најмање шест чланова које именује скупштина 
јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице 
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. 
 С обзиром да су одборничке групе 
Скупштине града Зрењанина доставиле предлоге 
за разрешење досадашњих чланова Градске 
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изборне комисије у сталном саставу, Комисија за 
персонална питања Скупштине града утврдила је 
Предлог Решења као у диспозитиву и доставља 
га Скупштини града на разматрање и усвајање. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду  у року од 24 часа од 
доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Љиљана Попов, ул. Руже Шулман бр.20/4, 

Зрењанин 
2. Зорица Денда, ул. Насеље Б.Ристића бр.19/8, 

Зрењанин, 
3. Вера Шупица, ул. Рељина бр. 31а, Зрењанин 
4. Споменка Голић, ул. Милете Крунића бр. 23, 

Зрењанин  
5. Едит Пешти Поповић, ул. Петефијева бр.13, 

Зрењанин  
6. Миле Којадиновић, ул. Бригадира Ристића бр. 

2а, Зрењанин  
7. Марија Милишић, ул. Булевар Вељка 

Влаховића бр. 36/9, Зрењанин 
8. Маријана Јокић, ул. Марка Кулића  бр. 20, 

Зрењанин 
9. Ивана Лудошки, ул. Жарка Зрењанина бр. 1, 

Тараш     
10. Жива Славко, ул. Насеље Б. Ристића бр. 

12/16, Зрењанин 
11. Хермина Дуђик, ул. Зеленгорска бр. 27, 

Зрењанин 
12. Бранислава Чокић, ул. Жарка Зрењанина бр. 

60, Орловат               
13. Златинка Јефтић, ул. Кајмакчаланска бр.52, 

Зрењанин 
14. Гордана Николин, ул. Мостарска бр. 70, 

Зрењанин     
15.Синиша Тешић , ул. Бригадира Ристића бр. 

Ц2, Зрењанин 
16. Веселин Попов, ул. Солунска бр. 26а, 

Зрењанин 
17. Жељко Краљ, ул. Тодора Манојловића бр.10, 

Зрењанин 
18. Гордана Ференци,   ул. Воје Танкосића бр.18, 

Зрењанин         
19. Александар Мулић, ул. Новосадска бр.5/6, 

Зрењанин 
20. Милан Томашевић, ул. Жарка Зрењанина 

бр.61, Арадац 
21. Зоран Пухалић, ул. Ратка Павловића бр. 28, 

Зрењанин 
22. Бранислав Милић, ул. Цара Душана бр. 44, 

Зрењанин 
23. Милан Станков,  ул. 4. јули  бр. 36/22, 

Зрењанин 
24. Илона Балаж, ул. Сплитска бр. 19, Зрењанин 

25. Слободан Ракић, ул. ЈНА бр.77, Томашевац 
26. Јасмина Малинић, ул. Руже Шулман бр.11/2, 

Зрењанин 
27. Одељењу за послове финансија и 

рачуноводства 
28. Служби Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 
29. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-8/12-I 
Дана: 13.03.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

28 
 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11), члана 31. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 13.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА , 
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЊИХОВИХ   
ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  У СТАЛНОМ САСТАВУ 
  

1. У Градску изборну комисију у 
сталном саставу у Зрењанину именују се:  
 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
 1. ВЛАДИМИР СТОИЉКОВСКИ, дипл. 
правник, на предлог одборничке групе ''За 
европски Зрењанин'' 
 
ЗА ЧЛАНОВЕ: 
 2. ЗОРИЦА ДЕНДА,  дипл. правник, на 
предлог одборничке групе ''За европски 
Зрењанин'' 
 3. ВЕРА ШУПИЦА, дипл. правник, 
пензионер, на предлог одборничке групе ''За 
европски Зрењанин'' 
 4. СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ, дипл. 
правник, на предлог одборничке групе ''За 
европски Зрењанин'' 
 5. БРАНИСЛАВА ЧОКИЋ, економиста, 
на предлог одборничке групе ''За европски 
Зрењанин'' 
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 6. СПОМЕНКА ГОЛИЋ, дипл правник, 
СДП - Покрет равноправност, на предлог 
одборничке групе ''За европски Зрењанин'' 
 7. МИЛЕ КОЈАДИНОВИЋ, дипл. 
правник, на предлог одборничке групе Српске 
радикалне странке 
 8. МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл. правник, 
на предлог одборничке групе Српске радикалне 
странке 
 9. МАРИЈАНА ЈОКИЋ, дипл. правник, 
на предлог одборничке групе Српске радикалне 
странке 
 10. ИВАНА ЛУДОШКИ, дипл. правник, 
на предлог одборничке групе Лиге 
социјалдемократа Војводине 
 11. ЖИВА СЛАВКО, дипл. правник, на 
предлог одборничке групе Лиге 
социјалдемократа Војводине 
 12. ХЕРМИНА ДУЂИК, текстилни 
инжењер, Мађарска коалиција-Иштван Пастор,  
на предлог одборничке групе Лиге 
социјалдемократа Војводине 
 13. ТИХОМИР СТОЈАДИНОВ, дипл. 
правник, Српска напредна странка, на предлог 
одборничке групе Лиге социјалдемократа 
Војводине 
 
ЗА СЕКРЕТАРА: 
 - ЗЛАТИНКА ЈЕФТИЋ, дипл. правник 
            
  ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 
 1. ЉИЉАНА ПОПОВ, дипл. правник, на 
предлог одборничке групе ''За европски 
Зрењанин'' 
 
ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА: 
 2. ВЕСЕЛИН ПОПОВ, правник, на 
предлог одборничке групе ''За европски 
Зрењанин'' 
 3. ГОРДАНА НИКОЛИН, правник, на 
предлог одборничке групе ''За европски 
Зрењанин'' 
 4. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК, дипл. 
правник, на предлог  одборничке групе ''За 
европски Зрењанин'' 
 5. ГОРДАНА СТОЈИЉКОВИЋ, на 
предлог одборничке групе ''За европски 
Зрењанин'' 
 6. ЖЕЉКО КРАЉ, адвокат, СДП - 
Покрет равноправност, на предлог одборничке 
групе ''За европски Зрењанин'' 

7. МИЛАН ТОМАШЕВИЋ, инжењер 
машинства, на предлог одборничке групе Српске 
радикалне странке 
 8. АЛЕКСАНДАР МУЛИЋ, студент 
права, на предлог одборничке групе Српске 
радикалне странке 

 9. ДРАГАН ПАВИЋЕВИЋ, дипл. 
правник, на предлог одборничке групе Српске 
радикалне странке 
 10. ВЛАДИМИР КУРЈАК, дипл. 
правник, на предлог одборничке групе Лиге 
социјалдемократа Војводине 
 11. МИЛАН СТАНКОВ, дипл.правник, 
на предлог одборничке групе Лиге 
социјалдемократа Војводине 
 12. ТЕОДОРА ШЕРЕШ,  дипл.правник, 
Мађарска коалиција-Иштван Пастор,  на предлог 
одборничке групе Лиге социјалдемократа 
Војводине 
 13. МИРОСЛАВ ЈОСИЋ, професор 
историје, Демократска странка Србије, на 
предлог одборничке групе Лиге 
социјалдемократа Војводине 
 
ЗА ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА: 
 - ЈАСМИНА МАЛИНИЋ, дипл.правник 
 
 2. Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) прописано је 
да изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује 
скупштина јединице локалне самоуправе, на 
предлог одборничких група у скупштини 
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју 
одборника. 
 Како су одборничке групе у Скупштини 
града Зрењанина доставиле предлоге за изборну 
комисију у сталном саставу, то је у складу са 
одредбама члана 13. став 3. и 4. и члана 14. став 
1. Закона о локалним изборима, Комисија за 
персонална питања Скупштине града утврдила је 
Предлог Решења као у диспозитиву и доставља 
га Скупштини града на разматрање и усвајање. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду  у року од 24 часа од 
доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  
          
1. Владимир Стоиљковски,  ул. Јунака Милана 

Тепића бр. 9/13, Зрењанин 
2. Зорица Денда, ул. Насеље Б.Ристића бр.19/8, 

Зрењанин, 
3. Вера Шупица, ул. Рељина бр.31а, Зрењанин 
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4. Славко Радосављев, ул. Томићева бр. 83а, 
Зрењанин,  

5. Бранислава Чокић, ул. Жарка Зрењанина бр. 
60, Орловат, 

6. Споменка Голић, ул. Милете Крунића бр. 23, 
Зрењанин,  

7. Миле Којадиновић, ул. Бригадира Ристића бр. 
2а, Зрењанин  

8. Марија Милишић, ул. Булевар Вељка 
Влаховића бр. 36/9, Зрењанин 

9. Маријана Јокић, ул. Марка Кулића  бр. 20, 
Зрењанин 

10. Ивана Лудошки, ул. Жарка Зрењанина бр. 1, 
Тараш     

11. Жива Славко,  ул. Насеље Б. Ристића бр. 
12/16, Зрењанин 

12. Хермина Дуђик, ул. Зеленгорска бр. 27, 
Зрењанин 

13. Тихомир Стојадинов, ул. Б.Ристића бр. 
Ц9/16, Зрењанин 

14. Златинка Јефтић, ул. Кајмакчаланска бр. 52, 
Зрењанин 

15. Љиљана Попов, ул. Руже Шулман бр.20/4, 
Зрењанин 

16. Веселин Попов, ул. Солунска бр. 26а, 
Зрењанин 

17. Гордана Николин, ул. Мостарска бр. 70, 
Зрењанин     

18. Александра Одавић Мак, ул. 4. Јули 38/8, 
Зрењанин 

19. Гордана Стојиљковић, ул. Бул. Вељка 
Влаховића бр. 29/3, Зрењанин 

20. Жељко Краљ, ул. Тодора Манојловића бр. 10, 
Зрењанин 

21. Милан Томашевић, ул. Жарка Зрењанина бр. 
61, Арадац 

22. Александар Мулић, ул. Новосадска бр. 5/6, 
Зрењанин 

23. Драган Павићевић, ул. Милетићева  бр. 29, 
Зрењанин 

24. Владимир Курјак, ул. Таковска бр.19, 
Зрењанин 

25. Милан Станков, ул. 4. Јули бр. 36/22, 
Зрењанин 

26. Теодора Шереш, ул. Танчић Михаља бр. 11, 
Зрењанин 

27. Мирослав Јосић, ул. Милоша Великог бр. 1, 
Зрењанин 

28. Јасмина Малинић, бр. Руже Шулман бр. 11/2, 
Зрењанин 

29. Одељењу за послове финансија и 
рачуноводства 

30. Служби Скупштине, Градоначелника и 
Градског већа 

31. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-9/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

29 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 12. Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07, 17/07 и 22/11), 
члана 26. Статута Јавног комуналног предузећа 
''Водовод и канализација'' Зрењанин, Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
13.03.2012. године, донела је  
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
МИЛОРАД БЈЕЛОГРЛИЋ, дипл. 

економиста, разрешава се дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод и 
канализација'' Зрењанин.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-10/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

30 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 12. Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07, 17/07 и 22/11), 
члана 26. Статута Јавног комуналног предузећа 
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''Водовод и канализација'' Зрењанин, Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
13.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
МИЛОРАД БЈЕЛОГРЛИЋ, дипл. 

економиста, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод и канализација'' Зрењанин и ту 
функцију може обављати најдуже годину дана.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-11/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                               
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

31 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 27. Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07, 17/07 и 22/11), 
члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа 
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
13.03.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И 

ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

БИЉАНА ГЛИГИЋ, дипл. економиста, 
разрешава се дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' 
Зрењанин.  

 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-12/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

32 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 27. Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07, 17/07 и 22/11), 
члана 36. и 40. Статута Јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  13.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

БИЉАНА ГЛИГИЋ, дипл. економиста, 
именује се за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и 
зеленило'' Зрењанин и ту функцију може 
обављати најдуже годину дана.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-13/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                               
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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33 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 21. Одлуке о 
подели Новинско – издавачког и радио – 
дифузног Јавног предузаћа ''Зрењанин'' 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 7/05), 
члана 35. Статута Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  13.03.2012. 
године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
O РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА  ''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

ЉИЉАНА ПОПОВИЋ, инжењер, 
разрешава се дужности директора Јавног 
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-14/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

34 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 21. Одлуке о 
подели Новинско – издавачког и радио – 
дифузног Јавног предузећа ''Зрењанин'' 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 7/05), 
члана 37. Статута Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  13.03.2012. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

ЉИЉАНА ПОПОВИЋ, инжењер, 
именује се за вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин и 
ту функцију може обављати најдуже годину 
дана.  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-15/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

35 
На основу члана 23. став 1. Закона о 

националним саветима националних мањина 
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 31.  
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08),  Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
13.03.2012. године, донела је       
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВИМ  
Решење Скупштине града Зрењанина о 
разрешењу два члана Школског одбора Основне 
школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин број 06-160-
64/11-I од 29.12.2011. године (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 23/11) У ДЕЛУ којим се 
дужности члана Школског одбора разрешава 
Јудита Варга, васпитач, представник локалне 
самоуправе. 
 2. Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-16/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

36 
На основу члана 23. став 1. Закона о 

националним саветима националних мањина 
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 31.  
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08),  Скупштина града 
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Зрењанина, на седници одржаној дана 
13.03.2012. године, донела је       
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВИМ  
Решење Скупштине града Зрењанина о 
именовању РОБЕРТА НЕМЕТА за члана 
Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин број 06-23-18/12-I од 
10.2.2012. године (''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 2/12). 
 2. Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-17/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                                      
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

37 
На основу члана 55. став 3. тачка 2. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  13.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО 

МИХАЉ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

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

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-18/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н           ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

38 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  13.03.2012. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО 

МИХАЉ'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
МИКЛОШ КОВАЧ, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин, као представник локалне 
самоуправе.    

II 
 

 Мандат Миклошу Ковачу, траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 
''Серво Михаљ'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-55/10-I (''Службени лист 
града Зрењанин'', бр. 9/10). 

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-19/12-I 
Дана: 13.03.2012. године                         
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

39 
 На основу члана 45. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 11. став 5. Одлуке 
о пословном простору (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 3/99, 11/99, 12/02 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и 18/10), 
Градоначелник града Зрењанина донео је дана 
24.02.2012. године следећу 
 

О Д Л У К У 
О ОЛАКШИЦАМА У ПЛАЋАЊУ 
ЗАКУПНИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 
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I 
 
 Овом Одлуком прописују се услови и 
начин остваривања олакшица у плаћању накнаде 
– закупнине за коришћење пословног простора 
на коме је носилац права коришћења град 
Зрењанин. 

II 
 

 Закупцима пословног простора из тачке I 
ове Одлуке накнада – закупнина за његово 
коришћење умањује се за 20% износа накнаде- 
закупнине под условима из ове Одлуке. 
 

III 
 

Умањење накнаде – закупнине из тачке II 
ове Одлуке остварује се само под следећим 
условима: 
 1. да закупац нема неизмирених обавеза 
(дуга) по основу коришћења предметног 
пословног простора по било ком основу 
(накнаде – закупнине, пореза на додатну 
вредност, камате, учешћа у поступку издавања 
пословног простора у закуп, сопственог улагања 
у предметни пословни простор и др.), 
 2. ако рачун (фактуру) за претходни 
месец плати до 15-ог у текућем месецу, 
 3. ако пословни простор користи пажњом 
доброг привредника. 
 У случају стицања права на умањење 
накнаде – закупнине, закупцу ће се рачун 

(фактура) за следећи месец истављати умањен за 
20%. 

IV 
 

Умањење накнаде – закупнине из тачке II  
ове Одлуке примењује се од 01.01.2012. до краја 
2012. године односно до закључно са рачуном 
(фактуром) за децембар месец 2012. године. 
 

V 
 

 О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градска управа Одељење за имовинско-правне 
послове а путем овлашћеног предузећа – Јавног 
предузећа ''Градска стамбена агенција'' 
Зрењанин. 

VI 
 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК       
БРОЈ: 361-4/12-II 
ДАНА: 24.02.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов,с.р.

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Редни број                                                    П Р Е Д М Е Т                                                    Страна 
 
20. Решење о престанку функције члану 
Градског већа Града Зрењанина – Славку 
Радосављеву ........................................................ 32 
 
21. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
месним заједницама ........................................... 32  
 
22. Одлука о измени Одлуке о локалним 
комуналним таксама ............................................32 
 
23. Одлука о прихватању текста Трилатералног 
уговора о коришћењу средстава зајма KfW 
намењених реализацији програма ''Рехабили-
тација система даљинског грејања у Србији – 
Фаза IV'' и овлашћењу Градоначелника града 
Зрењанина за потписивање истог у име града 
Зрењанина ............................................................33 
 

24. Одлука о одређивању грађевинских парцела 
у јавној својини града Зрењанина за изградњу 
станова за социјално становање .........................33 
 
25. Одлука  у вези поверавања на управљање 
ЈКП-у ''Чистоћа и зеленило'' из Зрењанина 
објеката прихватилишта за напуштене животиње 
................................................................................33 
 
26. Програм отуђења или давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини града 
Зрењанина за 2012. годину .................................34 
 
27. Решење о разрешењу председника, чланова, 
секретара и њихових заменика  Градске изборне 
Комисије у сталном саставу ...............................72 
 



  Страна 80          Број 3         Службени лист града Зрењанина           13.марта 2012. год. 

 

28. Решење о именовању председника, чланова, 
секретара и њихових заменика  Градске изборне 
Комисије у сталном саставу ...............................73 
 
29. Решење о разрешењу директора ЈКП 
''Водовод и канализација'' Зрењанин .................75                            
 
30. Решење о именовању вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин ............................................................. 75                           
 
31. Решење о разрешењу директора ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин .........................76            
 
32. Решење о именовању вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 
......................... ......................................................76                      
 
33. Решење о разрешењу директора ЈП ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин ...........................................77                                 
 
34  Решење о  именовању  вршиоца дужности 
директора ЈП ''Радио Зрењанин'' Зрењанин 
................................................................................77 

 
35. Решење о оглашавању ништавим Решења 
Скупштине града  Зрењанина бр. 06-160-64/11-I  
од 29.12.2011. године о разрешењу члана 
Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин ...............................................77 
 
36. Решење о оглашавању ништавим Решења 
Скупштине града  Зрењанина бр. 06-23-18/12-I  
од 10.02.2012. године о именовању члана 
Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин ...............................................77 
 
37. Решење о разрешењу  члана Школског 
одбора Основне школе ''Серво Михаљ'' 
Зрењанин ..............................................................78 
 
38. Решење о именовању  члана Школског 
одбора Основне школе ''Серво Михаљ'' 
Зрењанин ..............................................................78 
 
39.Одлука о олакшицама у плаћању закупнине за 
2012. годину .........................................................78

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10 
Главни и одговорни уредник: Ивана Бјелетић  
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''  излази по потреби 
Штампа: ''АГАВА ПРИНТ'' ДОО  – Зрењанин, Ђуре Јакшића бр. 15 


