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На основу члана 30. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је АЛЕКСАНДРУ 
ЈЕВЂИЋУ престала функција члана 
Градског већа града Зрењанина, даном 
смрти 16.10.2017. године. 
 

II 
 
  Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 2. став 3. тачка 10, 
члана 3. став 1. тачка 10, и члана 4. став. 4. 
Закона о комуналним делатностима 
("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), 
члана 39. став 3. Закона о прекршајима 
(''Службени гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и 
98/16-одлука УС) и члана 30. став 1. тачка 6. 
и члана 107. став 1. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града 
Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 30.11.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ПУТЕВА И 
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 

ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 
 

I 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком прописује се начин и 
услови одржавања у зимском периоду 
улица, општинских и некатегорисаних 
путева, тротоара и других јавних површина, 
које служе за одвијање јавног саобраћаја, 
возила и пешака у насељеном месту 
Зрењанин и насељеним местима града 
Зрењанина. 

 
Члан 2. 

 
 Одржавање у зимском периоду 
улица, општинских и некатегорисаних 
путева, тротоара и других јавних површина 
које служе за одвијање јавног саобраћаја, 
возила и пешака, обухвата нарочито следеће 
послове: 
- чишћење и уклањање снега и леда са 

јавних површина,  
- посипање јавних површина 

одговарајућим средствима, ради 
спречавања стварања поледице и 
клизавих места, 

- скидање залеђених клица са крова, 
- одржавање саобраћајне сигнализације у 

исправном и чистом стању, 
- скидање блата и других наноса са јавних 

површина који угрожавају безбедно 
кретање пешака и возила, 

- одржавање канализације у 
функционалном стању, ради спречавања 
скупљања сувишне воде, 

- организовање рада и дежурстава, 
потребних средстава механизације и 
радника, који својом мобилношћу 
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обезбеђују сталну употребљивост  
површина из члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
 Послове на одржавању јавних 
површина у зимском периоду из члана 2. ове 
Одлуке извршавају: 
- град Зрењанин путем организационе 

јединице Градске управе града 
Зрењанина надлежне за послове 
изградње и уређење града, у сарадњи са 
„ЈП за урбанизам“ Зрењанин. 

- ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' на свим  
јавним површинама које су јој поверене 
на управљање,   

- предузећа и друга правна  лица, 
предузетници, закупци и грађани. 

 
Члан 4. 

 
За извршење послова на одржавању 

јавних површина у зимском периоду, град 
Зрењанин обезбеђује потребна финансијска 
и друга средства у буџету Града. 

За извршење послова на одржавању 
јавних површина у зимском периоду ЈКП 
„Чистоћа и зеленило“ обезбеђује на основу 
свог плана и програма потребна финансијска 
средства, на терет Града. 
 Град Зрењанин путем организационе 
јединице Градске управе надлежне за 
изградњу и уређење града, послове 
одржавања улица, путева и других јавних 
површина у зимском периоду у складу са 
програмом зимске службе, уступа 
предузећима које врше одржавање оваквих 
објеката и јавних површина. 
 Уступање вршења послова из 
претходног става врши се склапањем 
уговора на основу програма зимске службе. 
 „ЈП за урбанизам“ врши послове 
стручног надзора над одржавањем улица и 
јавних путева у зимском периоду. 
 Извршење послова у складу са 
својим планом и програмом ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'' из Зрењанина врши на јавним 
површинама које су овом предузећу 
поверене на управљање, а по налогу 
овлашћеног службеног лица Градске управе. 
 Остала предузећа, друга правна лица, 
предузетници, закупци и грађани, за послове 
одржавања јавних површина у зимском 
периоду, обезбеђују средства самостално. 

 
 
 

Члан 5. 
 
 Штаб за ванредне ситуације града 
Зрењанина најкасније до 30. септембра 
текуће године формира Стручно – 
оперативни тим зимске службе за 
организовање, извршење и контролу 
зимског одржавања објеката и јавних 
површина  за наредни зимски период. 
 Стручно – оперативни тим зимске 
службе из става 1.овог члана формира се од 
представника организационих јединица 
Градске управе града Зрењанина надлежних 
за послове инспекција, комуналне полиције, 
одбране, ванредних ситуација, изградње и 
уређење града, „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, 
ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и 
представника МУП-а. 
 Надлежност Стручно – оперативног 
тима зимске службе састоји се у 
координацији извршавања послова на 
зимском одржавању објеката и јавних 
површина у зимском периоду и давању 
предлога Градоначелнику за предузимање 
одговарајућих ванредних мера за одржавање 
јавних површина у зимском периоду.  
 

Члан 6. 
 

 План и Програм зимске службе 
садржи нарочито: 
- списак објеката и површина са 

потребним задацима, на којима се 
организује одржавање у зимском 
периоду у којем се посебно истичу 
објекти и јавне површине који се 
одржавају у приоритету, 

- број и назив средстава механизације која 
се користе за послове одржавања у 
зимском периоду, 

- број радника са списком који су 
предвиђени за дежурство по сменама у 
нормалним условима рада, 

- број и списак механизације која ће се 
ангажовати у тежим временским 
условима, 

- адресу седишта дежурства зимске 
службе, број телефона, име одговорног 
лица за руковођење пословима зимске 
службе и његовог заменика, 

- преглед потребних количина и других 
материјала за посипање са назначењем 
места њиховог депоновања и 

- степен приправности 
 План и програм зимске службе из 
претходног става доносе се сваке 
календарске године до 31. октобра. 
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 План и програм зимске службе 
доноси Градоначелник на предлог Стручно – 
оперативног тима зимске службе. 

 
Члан 7. 

 
 У извршавању послова зимске 
службе приоритет имају путеви и улице 
којима се крећу редовне аутобуске линије, 
везе са медицинским установама, објектима 
за снабдевање грађана, школским и 
предшколским установама, железничком и 
аутобуском станицом, пумпама за 
снабдевање горивом, мостови, надвожњаци, 
аутобуска стајалишта, гробља и 
бициклистичке стазе. 
 Путеви, улице, мостови и 
надвожњаци из претходног става морају 
увек бити у стању проходности и 
употребљивости за намену којој служе. 

 
Члан 8. 

 
 ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из 
Зрењанина и град Зрењанин путем 
организационе јединице Градске управе 
надлежне за послове изградње и уређење 
града у сарадњи са „ЈП за урбанизам 
Зрењанин“ организује дежурство 
одговорних лица која предузимају мере ради 
обезбеђења нормалног одвијања саобраћаја, 
а у складу са усвојеним планом. 
 На месту дежурства обавезно је 
вођење евиденције о присутности 
руководиоца, радника, исправности 
средстава механизације, временским 
приликама, стању јавних површина, 
пословима који се извршавају у току смене и 
другим подацима битним за рад зимске 
службе. 

Члан 9. 
 
 Одржавање путева и улица и других 
јавних површина у зимском периоду почиње 
15. новембра, а завршава се 15. марта 
наредне године. 
 Ако то захтевају временске прилике 
по налогу Градоначелника, а на основу 
предлога  Стручно – оперативног тима 
зимске службе, послови одржавања у 
зимском периоду могу се продужити 
односно одредити да почну раније. 

 
Члан 10. 

 
 Контролу одржавања јавних 
површина у зимском периоду врши град 

Зрењанин путем организационе јединице 
Градске управе надлежне за послове 
инспекција, комуналне полиције, одбране, 
ванредних ситуација и „ЈП за урбанизам“ 
Зрењанин. 
 Град Зрењанин путем организационе 
јединице Градске управе надлежне за 
послове изградње и уређење града и ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' доставља своје 
Програме зимске службе Стручно – 
оперативном тиму зимске службе најкасније 
до 15. октобра.                                                           

 
Члан 11. 

 
 За случај да временске прилике 
захтевају већа ангажовања средстава 
механизације и радника него што је 
обезбеђено Програмом рада зимске службе, 
односно ако временски услови имају 
карактер елементарне непогоде, сва 
предузећа и други субјекти укључују се у 
рад по програму за случај ванредних 
прилика који доноси Градоначелник на 
предлог Стручно – оперативног система 
зимске службе. 
 Градоначелник на предлог 
Стручног–оперативног система зимске 
службе утврђује датум рада по Плану и 
програму рада зимске службе за случај 
ванредних прилика. 

 
Члан 12. 

 
 Предузећа, друга правна лица, 
предузетници, закупци и грађани дужни су 
да  редовно очисте снег испред и око својих 
објеката које користе, односно да ове јавне 
површине посипају сољу или другим 
материјалом у случају поледице као и да 
скидају залеђене клице са олука и црепа. 

 
Члан 13. 

 
 Предузећа која управљају железни-
чком станицом, аутобуском станицом за 
међумесни и приградски саобраћај, као и 
предузећа која управљају пијацама и 
паркинзима дужна су да редовно чисте снег 
са тротоара, испред и око својих објеката и 
да тротоар посипају одговарајућим 
материјалом у случају поледице, као и да 
уклоне залеђене клице са олука и црепа, због 
безбедности места на којима је 
концентрација већег броја људи.. 
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Члан 14. 
 
 За чишћење снега испред објеката у 
изградњи одговоран је инвеститор. 

 Власници, корисници и закупци 
неизграђеног градског грађевинског 
земљишта такође су дужни да обезбеде 
уклањање снега и чишћење испред и око 
својих објеката.  
 

Члан 15. 
 

У случају већих падавина, а по 
налогу надзорног органа односно комуналне 
инспекције снег са коловоза и тротоара 
сакупља се на гомилу на ивици тротоара, а 
ако је тротоар узан на ивичњаку коловоза, с 
тим да олучњаци и сливници не буду 
затрпани и да се обезбеди несметани пролаз 
пешака. 
 Снег са формираних гомила односи 
се на локације одређене програмима зимске 
службе. 

II 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 
 Новчаном казном у износу од 
50.000,00 динара казниће се предузеће и 
друго правно лице за прекршај ако: 
1. не очисти снег са прилазних путева и 

стаза или исте не посипа одговарајућим 
материјалом у случају поледице (Члан 
12.) 

2. као инвеститор не уклони снег и не 
изврши посипање тротоара испред 
објеката у изградњи (Члан 14. став 1.) 

3. као власник, корисник и закупац 
неизграђеног градског грађевинског 
земљишта не обезбеди уклањање снега 
или посипање тротоара у случају 
поледице (Члан 14. став 2.) 

4. снег са коловоза и тротоара не сакупља 
на начин одређен Одредбом члана 15. 
став 1. ове Одлуке. 

 За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у предузећу или 
другом правном лицу новчаном казном у 
износу од 8.000,00 динара. 

 
Члан 17. 

 
 Новчаном казном од 5.000,00 динара 
казниће се физичко лице ако: 

1. не очисти снег са прилазних путева и 
стаза или исте не посипа одговарајућим 
материјалом у случају поледице (Члан 
12.), 

2. као инвеститор радова не уклони снег и 
не изврши посипање тротоара испред 
објекта у изградњи (Члан 14. став 1.), 

3. као власник, корисник и закупац 
неизграђеног градског грађевинског 
земљишта не обезбеди уклањање снега 
или посипање тротоара у случају 
поледице (Члан 14. став 2.), 

4. снег са коловоза и тротоара не сакупља 
на начин одређен чланом 15. став 1. ове 
Одлуке. 

Члан 18. 
 
 Новчаном казном у износу од 
50.000,00 динара казниће се предузеће или 
друго правно лице за прекршај ако: 
1. не организује непрекидно дежурство 

одговорних лица за предузимање мера 
ради обезбеђења нормалног одвијања 
саобраћаја (Члан 8. став 1.), 

2. на месту дежурства не обезбеди вођење 
одговарајуће евиденције са свим 
елементима потребним за рад зимске 
службе (Члан 8. став 2.), 

3. не врши послове из члана 2. ове Одлуке 
и ван времена одређеног чланом 9. став 
1. ове Одлуке кад то временске прилике 
налажу (Члан 9. став 2.), 

4. не достави најкасније до 15. октобра свој 
програм зимске службе Штабу зимске 
службе (Члан 10. став 2.), 

5. снег са формираних гомила не односи на 
депонију по програму зимске службе 
(Члан 15. став 2.). 

 Новчаном казном у износу од 
8.000,00 динара казниће се за прекршај из 
претходног става и одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу. 
 

Члан 19. 
 
 Новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара казниће се предузетник за 
прекршај ако: 
1. не очисти снег са прилазних путева и 

стаза или исте не посипа одговарајућим 
материјалом у случају поледице (Члан 
12.), 

2. као инвеститор не уклони снег и не 
изврши посипање тротоара испред 
објеката у изградњи (Члан 14. став 1.), 

3. као власник, корисник и закупац 
неизграђеног градског грађевинског 
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земљишта не обезбеди уклањање снега 
или посипање тротоара у случају 
поледице (Члан 14. став 2.), 

4. снег са коловоза и тротоара не сакупља 
на начин одређен одредбом члана 15. 
став 1. ове Одлуке. 

 

Члан 20. 
 

 За прекршаје наведене у члану 16. 
став 1. тачка 1, у члану 17. тачка 1. и члану 
19. тачка 1. прекршајне пријаве надлежном 
суду за прекршаје подноси комунална 
полиција, а за остале прекршаје из ових 
чланова подноси комунална инспекција. 

 

III 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 
 Надзор над спровођењем одредаба 
ове Одлуке врше организационе јединице 
Градске управе надлежне за послове 
инспекција, комуналне полиције, одбране и 
ванредних ситуација града Зрењанина. 

 
Члан 22. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о зимском 
одржавању улица, путева и других јавних 
површина ("Службени лист општине 
Зрењанин", бр. 11/05,14/10, 22/11). 

 
Члан 23. 

 
 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: 06-151-1/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 49. Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'' бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16-др. закон и 108/16) и 
члана 30. тачка 6. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 

26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 
30.11.2017. године, донела је  

 
ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ, 

ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ 
СЛУЖБЕНИМ ЗГРАДАМА И 

ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА КОЈЕ КОРИСТЕ ОРГАНИ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком ближе се уређују 

послови у вези са коришћењем, одржавањем 
и управљањем службеним зградама и 
пословним просторијама у јавној својини 
које користе органи града Зрењанина, осим 
непокретности прописаних чланом 57. 
Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
закон и 108/2016). 
 

Члан 2. 
 

Послове физичко-техничког обезбе-
ђења службених зграда и пословних 
просторија које користе органи града, врши 
надлежна организациона јединица Градске 
управе града Зрењанина. 

 
Члан 3. 

 
Физичко-техничко обезбеђење 

службених зграда и пословних просторија 
врши се предузимањем мера чувања и 
обезбеђења службених зграда и пословних 
просторија и опреме у њима, откривањем и 
спречавањем појава које могу угрозити 
безбедност људи и имовине, а посебно 
појава присвајања, злоупотребе и оштећења 
јавне својине и осталих мера којима се 
обезбеђује несметан рад и вршење послова 
из делокруга органа. 

 
Члан 4. 

 
Предузимање мера заштите од 

пожара врши се у складу са прописима 
којима је регулисана заштита од пожара. 

 
Члан 5. 

 
Мере противпожарне заштите 

службених зграда и пословних просторија 
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које користе органи града, организује и 
спроводи надлежна организациона јединица 
Градске управе града Зрењанина. 
 

Члан 6. 
 

Надлежна организациона јединица 
Градске управе града Зрењанина, обезбеђује 
спровођење превентивних мера заштите од 
пожара и потребан број стручно 
оспособљених лица за спровођење заштите 
од пожара у складу са прописима којима се 
уређује заштита од пожара. 
                                                                      

Члан 7. 
 

Органи града су одговорни за 
наменско коришћење службених зграда и 
пословних просторија и за спровођење мера 
чувања и заштите тих просторија. 
 

Члан 8.  
 

Одржавање службених зграда и 
пословних просторија врши се 
предузимањем мера инвестиционог, текућег 
и хигијенско-санитарног одржавања, којима 
се обезбеђује њихово наменско коришћење. 
 

Члан 9. 
 

Одржавање службених зграда и 
пословних просторија које користе органи 
града, врши надлежна организациона 
јединица Градске управе града Зрењанина. 
 

Члан 10. 
 

Одржавање службених зграда и 
пословних просторија врши се у складу са 
годишњим планом који доноси орган 
надлежан за организовање послова 
одржавања. 

Стручни послови на одржавању могу 
се организовати непосредно или анга-
жовањем специјализованих организација. 
 

Члан 11. 
 

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: 06-151-2/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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            На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14 и 145/14) и члана 30. и 107.став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 30.11.2017. године 
донела је  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
 ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И 

УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА  
ЈАВНЕ И ДРУГЕ НАМЕНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

              У Одлуци о постављању и 
уклањању мањих монтажних и других 
објеката привременог карактера на 
површинама јавне и друге намене на 
територији града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 9/10, 5/11, 23/11, 
22/13-др.одлука, 37/13, 11/14, 13/14, 25/14,  
31/14, 8/15, 14/15, 21/16, 5/17 и 16/17) у 
члану  1. после речи: ‘’ на површинама 
јавне’’ додају се речи: ‘’ и друге намене’’ а  
речи на крају члана: ‘’ са површина јавне 
намене’’ замењују се речима: ‘’ са тих 
површина’’ 

Члан 2. 
 

  У члану 2.  додаје се став 2. који 
гласи: 

‘’ Под површинама друге намене 
сматрају се, у смислу ове одлуке, све остале 
површине које нису планским документима 
предвиђене као површине  јавне намене.’’    

      
Члан 3. 

 
 У члану 18а. став 1. мења се и гласи: 
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‘’Минимална удаљеност летње 
баште од ивице коловоза мора бити 1,00m.’’ 
 

Члан 4. 
 
Члан 27. мења се и гласи: 
‘’ Зимска башта је монтажно-

демонтажна затворена конструкција са три 
или све четири стране која се поставља на 
површини јавне намене испред, иза или са 
бочне стране угоститељског објекта, 
наслоњена на угоститељски објекат – 
прислоњена на грађевинску линију објекта 
или поред угоститељског објекта, као 
одвојени слободностојећи објекат 
привременог карактера.  

Зимска башта  се поставља тако да 
не угрожава пешачке, бициклистичке, 
колске комуникације, приступ интервентних 
возила, приступ трасама инфраструктуре, не 
угрожава јавно зеленило као и да се за 
приступ зимској башти не користи јавна 
зелена површина. 

Када зимску башту није могуће 
поставити прислањањем, сматра се да је 
јавна површина погодна за постављање 
зимске баште, ако је између зимске баште и 
грађевинске линије објекта могуће 
осигурати простор за кретање пешака у 
најмањој ширини од 2.5m, ако је удаљеност 
зимске баште од ивице коловоза минимално 
0,65m, удаљеност зимске баште од јавне 
површине одређене за паркирање возила и 
бициклистичке стазе минимално 0,50m, од 
аутобуског стајалишта минимално 3,0m и од 
колског улаза минимално 0,50 m. 

Зимска башта која се поставља на 
јавну површину као одвојени привремени 
објекат, поставља се тако да од њега мора 
бити удаљена минимално 2,5m а 
максимално 4,0 m, тако да омогући пролаз 
пешака.  

Удаљеност зимске баште од ивице 
коловоза је минимално 0,65m, од 
бициклистичке стазе  минимално 0,50m.  

Бочна удаљеност зимске баште од 
пешачког прелаза је минимално 2,0m, од 
аутобуског стајалишта минимално 3,0m, од 
колског или пешачког улаза у зграду, 
двориште, пасаж или гаражу  минимално 
0,50m и од јавне површине за паркирање  
минимално 0,50m’’. 

                                                     
Члан 5. 

 
Члан 28. мења се и гласи: 

‘’ Стабло дрвореда, жива ограда, 
рундела, жардињера, клупе, канте и други 
урбани мобилијар којима је опремљен јавни 
простор, површине и делови споменика, 
фонтана, чесми, као и инфраструктуре не 
могу бити део површине зимске баште и 
користити се као функционални елемент 
зимске баште, односно не могу бити 
уграђени у подну платформу, зидове и сл. 

Постављањем зимске баште не може 
се мењати постојећа подлога јавне 
површине.  

Монтажно-демонтажна подна 
платформа служи за изравнавање подлоге. 

Зимска башта, због нивелисања 
површине пода, поставља се на монтажно-
демонтажну подну платформу на металној 
конструкцији висине 0,16m а у циљу да 
омогућава сливање атмосферских вода и 
чишћења воденим млазом’’ 

 
Члан 6. 

 
Члан 29. мења се и гласи: 
‘’ Зимску башту могу имати само 

угоститељски објекти регистровани  код 
Агенције за привредне регисте који у 
основном објекту имају прописани 
санитарни чвор и висину просторије 
минимално 3,00m. 

Зимске баште се могу постављати 
током целе године’’ 

 
Члан 7. 

 
 У члану 59. после другог става 

додаје се трећи став који гласи: 
‘’Максимална висина јарбола је 

8,00m, а растојање измeђу два јарбола мора 
бити минимално 1,00m’’ 

 
Члан 8. 

 

У члану 60. у првом ставу после 
речи: ‘’ максимално’’ димензије: ‘’5,00m x 
2,50m’’ замењују се димензијама:’’5,00m x 
3,00m’’. 

 

Члан 9. 
 

У члану 66.  став трећи мења се и 
гласи: 

‘’ Тотем 1 је рекламна табла 
димензија максимално 1,00m x 4,00m, осим 
за оне који се постављају за станице за 
снабдевање горивом моторних возила који 
могу бити максималних димензија 
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2,00mx8,00m и постављени на арматурно-
бетонској плочи’’. 

 
Члан 10. 

 
У члану 104. речи: ‘’ комуналне 

полиције, инспекцијско-надзорних послова 
и ванредних ситуација’’ замењују се речју: 
‘’ инспекција’’. 

Члан 11. 
 

Члан 109. мења се и гласи: 
‘’ О спровођењу ове одлуке стараће 

се организационе јединице Градске управе 
надлежне за имовинско-правне послове, 
послове урбанизма, послове инспекција и 
послове комуналне полиције.’’  

 

Члан 12. 
 

           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: 06-151-3/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14),  члана 31.-35. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Службени гласник РС'', бр. 
64/15) и члана 30. тачка 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) 
Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној 30.11.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
'' ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ  

 

Члан 1. 
 

Назив планског документа 
 

 У складу са Законом о планирању и 
изградњи и Планом генералне регулације 
"ЈУГОИСТОК" (Службени лист града 
Зрењанина''  бр. 32/14) приступа се изради 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' 
У ЗРЕЊАНИНУ  (у даљем тексту: Измена и 
допуна Плана).  

Члан 2. 
 

Разлог и предмет израде Плана 
 

 Одлуком о приступању изради 
Измена и допуна Плана дефинише се назив 
планског документа, део обухвата Плана 
који се мења, услови и смернице планских 
докумената вишег реда и развојних 
стратегија, принципи планирања, 
коришћења, уређења и заштите простора, 
визија и циљеви планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја, 
концептуални оквир планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја са 
структуром основних намена простора и 
коришћења земљишта, рок израде планског 
документа, начин финансирања израде 
планског документа, неприступање изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину и други услови везани за израду  
Измена и допуна Плана, у складу са Законом 
о планирању и изградњи.  
 

Члан 3. 
 

Оквирне границе обухвата Плана 
 

Просторна целина ''Југоисток'' се 
налази на југоисточној страни града и 
дефинисана је границом коју чине Бегеј, са 
југозападне стране, а ул. Николе Пашића и 
Београдска, са североисточне стране. 
Укупна површина обухвата плана је 534.4 
ha. 

Измене и допуне подразумевају 
измене у текстуалном  и графичком делу 
плана. Измене и допуне плана односе се на: 
-У графичким прилозима Плана усагласити 
положај регулационе линије са десне стране 
државног пута I-B реда Зрењанин – Београд; 
-У циљу боље повезаности просторних 
целина ''Југоисток'' и ''Берберско-Болница''  
размотрити изградњу моста на потезу 
између улице др Корнела Радуловића и 
Мајора Гавриловића, што је у складу са 
изменама и допунама ПГР ''Берберско-
болница'' (Сл. лист града Зрењанина бр. 
14/14 и 26/17); 
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-Промену намене комплекса ''Пиваре'' из 
породично становање у вишепородично 
становање; 
-Анализу намена у оквиру обухвата плана и 
могућу промену намене; 
-Дефинисање земљишта за редовну 
употребу; 
-Преиспитивање правила грађења; 
-Преиспитивање правила грађења у делу 
мобилне телефоније којима ће се прецизније 
дефинисати услови и принципи грађења 
објеката мобилне телефоније 
 Уколико се у току раног јавног увида 
и току израде Измена и допуна Плана буде 
дошло до нових сазнања, могуће је још неке 
услове из плана изменити или допунити, ако 
су то мање измене које немају значајне 
утицаје на животну средину. 

 

Члан 4.  
 

Услови и смернице планских докумената 
вишег реда и списак потребних  

подлога за план 
 

 Плански основ за израду Измена и 
допуна Плана представља План генералне 
регулације "ЈУГОИСТОК" (Службени лист 
града Зрењанина  бр. 32/14).  
 За израду плана користиће се 
дигитализоване катастарске подлоге за град 
Зрењанин добијене за потребе изаде планске 
документације и ортофото подлоге, као и 
карте из  локалног географског 
информационог система- ГИС Зрењанин. 

 

Члан 5. 
 

Принципи планирања, визија и основни 
циљеви планирања, коришћења, уређења 

и заштите простора 
 

Решења у погледу концепције су у 
складу са дефинисаном наменом простора, 
тако да се на рационалан начин уреди 
предметни простор. 

Циљ израде Измена и допуна Плана је 
преиспитивање важећег планског решења, 
обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу, унапређење саобраћајне 
инфраструктуре, становања и комуналне 
инфраструктуре.  

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, са 
предлогом основних намена простора и 

коришћења земљишта 
 

Концептуални оквир планирања 
дефинисан је планским поставкама 
утврђеним у Плану генералне регулације 
''Југоисток'' (''Службени лист Града 
Зрењанина'' бр. 32/14) који ће се 
преиспитати. 

Члан 7. 
 

Назив носиоца израде Плана, начин 
финасирања израде Плана и рокови за 

израду 
 

Израда Плана уступа се "Јавном 
предузећу за урбанизам Зрењанин" (у даљем 
тексту: ЈП Урбанизам) коју је основала 
јединица локалне самоуправе за обављање 
послова просторног и урбанистичког 
планирања.  

Средства за израду Плана 
обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, са 
могућношћу суфинансирања од стране 
Министарства. Израду Плана може да 
финансира и Инвеститор уколико са  
јединицом локалне самоуправе склопи 
уговор о финансирању плана. 
 Рок за израду Измена и допуна 
Плана је 60 (шездесет) дана од обављеног 
раног јавног увида од стране Комисије за 
планове. 

Члан 8. 
 

Место и начин обављања раног јавног 
увида и јавног увида 

 
 Након доношења Одлуке о изради 
Измена и допуна плана, носилац израде 
плана организује рани јавни увид у трајању 
од 15 дана ради упознавања јавности са 
општим циљевима и сврхом израде плана, 
могућим решењима за развој просторне 
целине и ефектима планирања. Рани јавни 
увид се оглашава у дневном листу, локалном 
листу као и на интернет страни седам дана 
пре отпочињања увида. О излагању на јавни 
увид стара се носилац израде плана. Рани 
јавни увид обавља Комисија за планове 
града Зрењанина. По завршеном раном 
јавном увиду носилац израде планског 
документа припрема извештај о обављеном 
раном јавном увиду који усваја Комисија и 
који садржи податке о извршеном раном 
јавном увиду са свим примедбама, 
сугестијама и закључцима Комисије у виду 
смерница.  
 Након израде Нацрта план се излаже 
на јавни увид у трајању од 30 дана у 
просторијама зграде Градске управе града 
Зрењанина, а време и место одржавања 
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јавног увида се оглашава се у дневном и 
локалном листу. О излагању на јавни увид 
стара се носилац израде плана. Јавни увид 
обавља Комисија за планове града 
Зрењанина. По завршеном јавном увиду 
Комисија за планове сачињава извештај који 
садржи податке о извршеном јавном увиду 
са свим примедбама, сугестијама и 
закључком комисије  по свакој примедби и 
исти доставља обрађивачу плана. 
  

Члан 9. 
 

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну 

средину 
 

 Одлуком Одељења за урбанизам, 
Одсека за урбанизам и просторно 
планирање, Градске управе града Зрењанина 
бр. 501-131/17-IV-05-01 од 13.11.2017. 
године одлучено је да се не израђује 
Стратешка процена утицаја Измена и допуна 
Плана генералне регулације ''ЈУГОИСТОК'' 
у Зрењанину на животну средину, а на 
основу претходно прибављеног мишљења од 
Одељењa за привреду, локални економски и 
рурални развој, изградњу и уређење Града и 
заштиту животне средине, Одсека за 
заштиту и унапређивање животне средине 
број: 501-132/17-IV-08-04 од 14.11.2017. 
године. 
 Саставни део ове Одлуке је Одлука о 
неприступању изради стратешке процене 
утицаја Измена и допуна Плана генералне 
регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину  на 
животну средину, бр. 501-131/17-IV-05-01 од 
13.11.2017. године, која се заједно са овом 
Одлуком објављује у "Службеном листу 
града Зрењанина".  

 

Члан  10. 
 

Саставни део Одлуке о изради Плана 
јесте графички приказ граница и обухвата 
планског подручја који се уз ову Одлуку 
објављује у "Службеном листу града 
Зрењанина". 

Члан  11. 
 

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: 06-151-4/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 

- 
 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 
и 88/10) и 11. Одлуке о Градској управи 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 29/16, 34/16, 5/17 и 14/17), 
Одељење за урбанизам, Одсек за урбанизам 
и просторно планирање Градске управе 
града Зрењанина, дана 13.11.2017. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
'' ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 За Измену и допуну Плана генералне 
регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину (у 
даљем тексту: Измена и допуна Плана) не 
приступа се изради стратешке процене 
утицаја на животну средину.   

     
Члан 2. 

 

 Циљ израде Измена и допуна Плана 
је уређење неизграђених површина и 
обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу. Измене и допуне подразумевају 
измене у текстуалном и графичком делу 
плана.  

Измена и допуна плана односе се на: 
- У графичким прилозима Плана 

усагласити положај регулационе линије 
са десне стране државног пута I-B реда 
Зрењанин – Београд; 

- У циљу боље повезаности просторних 
целина ''Југоисток'' и ''Берберско-
Болница''  размотрити изградњу моста на 
потезу између улице др Корнела 
Радуловића и Мајора Гавриловића, што 
је у складу са изменама и допунама ПГР 
''Берберско-болница'' (Сл. лист града 
Зрењанина бр. 14/14 и 26/17); 

- Промену намене комплекса ''Пиваре'' из 
породично становање у вишепородично 
становање; 
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- Анализу намена у оквиру обухвата 
плана и могућу промену намене; 

- Дефинисање земљишта за редовну 
употребу; 

- Преиспитивање правила грађења 
- Преиспитивање правила  грађења у делу 

мобилне телефоније којима ће се 
прецизније дефинисати услови и 
принципи грађења објеката мобилне 
телефоније. 

  Члан 3. 
 

 За Измену и допуну Плана се не 
приступа  изради стратешке процене утицаја 
на животну средину, а критеријуми и 
разлози се заснивају на следећем:  
 За План генералне  регулације  
''ЈУГОИСТОК''  у Зрењанину (''Службени 
лист Града Зрењанина''  бр. 32/14) није се 
приступило изради стратешке процене 
утицаја на животну средину из разлога што 
су сви утицаји сагледани приликом израде 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Генералног плана 
Зрењанина 2006 – 2026. који је саставни део 
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026, 
што је образложено Одлуком  о 
неприступању изради стратешке процене 
утицаја Плана  генералне  регулације 
''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину на животну 
средину, бр. 501-232/09-IV-03-01 од 
20.11.2009.године. Оцена стања, услови и 
конкретне мере за смањење или потпуно 
уклањање утицаја планираних решења на 
животну средину дати Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Генералног 
плана Зрењанина 2006 – 2026 на животну 
средину уграђени су у План генералне 
регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину 
(''Службени лист Града Зрењанина''  бр. 
32/14). Процењен је могући утицај 
планираних решења на животну средину 
како у фази реализације Плана, тако и по 
коначној имплементацији Плана, 
дефинисане су планске мере заштите које ће 

ниво загађења довести  на ниво дефинисан 
законском регулативом.  
 Обзиром да планиране измене и 
допуне немају могућност значајних утицаја 
на животну средину, израда Измена и 
допуна Плана генералне регулације 
''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину не подлеже 
обавези израде извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.   

  
Члан 4. 

 

 На основу претходно наведеног 
основни циљеви и мере заштите животне 
средине садржани у Плану генералне 
регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину 
(''Службени лист Града Зрењанина''  бр. 
32/14) биће задржани, а предложене измене 
неће негативно утицати на животну средину, 
тако да није потребно приступити изради 
Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана.  
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 
изради Измена и допуна Плана генералне 
регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину и 
објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
- Одсек за урбанизам и просторно 
планирање- 
Број:  501-131/17-IV-05-01 
Дана: 13.11.2017. године 
З р е њ а н и н  

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и члана 30. тачка 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 26/17) 
Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној 30.11.2017. године, донела  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК I'' У 

ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1.                                                                                                                                                                                   
 
 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна 
Плана детаљне регулације радне зоне  
'' Југоисток I''  у Зрењанину (у даљем 
тексту: План) ради просторног уређења, а у 
складу са Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 Одлука УС,  24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 у даљем 
тексту: Закон) и Одлукoм о изради Измена и 
допуна Плана детаљне регулације радне 
зоне  ''Југоисток I''  у Зрењанину (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 14/17).  
 

Члан 2. 
 

План је одштампан уз ову Одлуку и 
чини њен саставни део. План се састоји од 
текстуалног дела који се објављује у 
'' Службеном листу града Зрењанина'' . 
  

Члан 3. 
 

 Аналитичко документациона основа 
са прилозима и условима надлежних органа 
и организација на којој се заснива План, 
чува се у: 
- органу управе – Одељењу за урбанизам,  
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' 

Зрењанин. 
 
План се објављује и у електронском 

облику  и доступан је путем интернета на 
званичном сајту града Зрењанина:  
www.zrenjanin.rs и у Централном регистру 
планских докумената Републичког 
геодетског завода: 
www.planskidokumeti.gov.rs  

 
Члан 4. 

 
Потписивање, оверавање, достав-

љање и архивирање вршиће се у складу са 
одредбама Закона.  

План је израђен у 5 (пет) примерака 
у аналогном и 5 (пет) примерака у 
дигиталном облику.  

По један примерак донетог, 
потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и један примерак у дигиталном 
облику чува се у: 
- Скупштини града Зрењанина, 
- Одељењу за урбанизам, Одсеку за 

урбанизам и просторно планирање 
Градске управе града Зрењанина, 

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 
Зрењанин. 

По један примерак радног оригинала  
у аналогном и дигиталном облику ради 
спровођења Плана налази се у: 
- Одељењу за урбанизам Градске управе 

града Зрењанина,  
- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин. 
Члан 5. 

 
 Текстуални део Плана објављује се у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-5/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 
 
- 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 
1УВОД  
 

План детаљне регулације радне зоне 
''Југоисток - I'' донет је 2006. године 
(Службени лист Општине Зрењанин бр. 
01/06). 
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Планом генералне регулације ''Доља'' у 
Зрењанину (Службени лист града Зрењанина 
15/2015), дефинисано је да ће се план 
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' 
и даље спроводити осим у делу саобраћајног 
прикључка обилазног пута око Зрењанина 
на државни пут IБ реда бр.13. 
На основу Одлуке о изради измена и допуна 
План детаљне регулације радне зоне 
''Југоисток - I'' (Службени лист града 
Зрењанина број 14/17) приступило се изради 
Измена и допуна План детаљне регулације 
радне зоне ''Југоисток - I''. 
Измене и допуне предметног плана односе 
се на: 
1. преиспитивање важећег планског 

решења и његово усклађивање са новим 
захтевима и потребама корисника 
простора, могућностима реализације и 
стањем на терену, 

2. усклађивање са важећима законима, 
правилницима, прописима и другим 
подзаконским актима, 

3. врсту и намену објеката који се могу 
градити под условима одређеним 
планом - нове компатибилне намене, 

4. услове затите животне средине 
5. услове заштите од пожара, 

елементарних непогода и ратних 
разарања  

6. мере енергетске ефиксности. 
 
2 ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ У  
ТЕКСТУАЛНОМ  ДЕЛУ  ПЛАНА 
 
На страни 6 текст у оквиру наслова 1.5 
Ограничења за извођење одређене врсте 
радова, односно грађења по блоковима, 
брише се трећи став. 
 
На страни 8 у наслову 2.2 Подела на 
урбанистичке целине – блокове и концепт 
просторне организације, други став се 
мења и гласи: 
За планиране блокове предвиђају се сви 
садржаји индустрије, складишта 
разнородних делатности (складишта за 
индустријску робу, складишта за смештај 
прехрамбене робе, складишта грађевинског 
материјала, хладњаче, силоси), пословни 
објекти, магацини, сервиси и услуге, 
производно занатство, трговина на велико, 
изложбено-продајни салони, котларнице за 
производњу водене паре или производњу 
топле или вреле воде снаге до 50MW, 
објекти за третман индустријског и осталог 
отпада у складу са најбољим доступним 

технологијама, као и пратећи садржаји: 
угоститељска делатност, спорт и рекреација 
и други објекти из секундарних и 
терцијалних делатности. У случају 
функционисања слободне подзоне могуће је 
оснивати банке и друге финасијске 
организације за пословање осигурања и 
реосигурања. 
 
На страни 16 текст 2.5 Урбанистички 
услови и прописи које треба испунити за 
издавање одобрења за изградњу брише се. 
 
На страни 17 текст у оквиру наслова 2.6 
Локације прописане за даљу разраду у 
потпуности се мења и гласи: 
Приликом израде пројеката парцелације и 
препарцелације придржавати се правила 
грађења дефинисаних планом. 
Пројектом препарцелације на већем броју 
катастарских парцела може се образовати 
једна или више грађевинских парцела, на 
начин и под условима утврђеним овим 
планом и уколико се налази у оквиру исте 
намене. 
Пројектом парцелације на једној 
катастарској парцели може се образовати 
већи број грађевинских парцела, на начин и 
под условима утврђеним овим планом. 
За неизграђене комплексе у обухвату плана, 
обавезна је израда Урбанистичког пројекта- 
урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 
За изграђене комплексе у обухвату плана, за 
доградњу, реконструкцију постојећих 
објеката, као и за изградњу портирница, 
надстрешница, помоћних објеката и сл. који 
представљају пратећи садржај главног 
објекта, није потребна израда 
Урбанистичког пројекта разраде. 
 
На страни 17 текст у оквиру наслова 2.7.1 
Заштита животне средине у потпуности се 
мења и гласи: 
Приликом реализације планских решења  
подразумева се спречавање свих видова 
загађења и мора се водити рачуна о очувању 
и унапређењу квалитета животне средине у 
складу са Законом о заштити животне 
средине (Службени гласник Републике 
Србије број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 
14/16). 
Мерама заштите и уређења простора  
обезбедити очување квалитета животне 
средине, у фази изградње и експлоатације 
предметних објеката, усаглашавањем  
решења  инфраструктуре и потенцијалних 
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извора загађивања са свим постојећим 
прописима, како би се обезбедила заштита 
земљишта, подземних вода, ваздуха, 
заштита од буке, отпада и других чиниоца 
животне средине. 
Мере које ће се предузети за смањење или 
спречавање штетних утицаја на животну 
средину обухватају мере које су предвиђене 
законом и другим прописима, нормативима 
и стандардима и рокове за њихово 
спровођење, мере које ће се предузети за 
случај удеса, планове и техничка решења 
заштите животне средине и друге мере које 
могу утицати на спречавање или  смањење 
штетних утицаја на животну средину. 
 

Мере за заштиту квалитета ваздуха  
Праћење и контрола квалитета ваздуха на 
простору обухвата плана обављаће се у 
складу са Законом о заштити ваздуха 
(Службени гласник Републике Србије број 
36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(Службени гласник Републике Србије број 
број 11/10, 75/10 и 63/13). 
Мере заштите квалитета ваздуха су: 
- спровођење континуалног мониторинга 

како би се обезбедиле информације за 
катастар загађивача;  

- контролисати рад индустријских 
постројења и стимулисати коришћење 
гаса у радним зонама;   

- применити савремене технологије које 
испуњавају прописане стандарде 
животне средине;  

- између планираних блокова, дуж 
саобраћајница потребно је обезбедити 
зелене површине и њиховом уређењу 
посветити посебну пажњу, а избор врста 
за озелењавање засновати на 
комбинацији еколошко-функционалних 
и декоративних. 

- заштитно зеленило и проценат зеленила 
унутар парцела извести у складу са 
планским решењима. 
 

Мере заштите од комуналне буке  
У току извођења радова, инвеститори су 
дужни да заједно са извођачима радова 
предузме све мере да не доће до  
прекомерне буке током извођења радова, 
али и  током рада. 
Поштовати савремене стандарде заштите и 
применити мере техничке заштите од буке 
при пројектовању и коришћењу 
инфраструктуре, објеката и постројења у 
којима се очекује настајање буке у складу са 
Законом о заштити од буке у животној 

средини (Службени гласник Републике 
Србије број 36/09 и 88/10), Уредбом о 
индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини 
(Службени гласник Републике Србије број 
75/2010) и другим подзаконским актима. 
Корисници простора током обављања 
планираних активности морају да обезбеде, 
да бука која се емитује не прекорачи 
прописане граничне вредности у складу са 
законом, уредбом и Одлуком о одређивању 
акустичких зона, а које износе за дан и вече 
65 dB(А) и 55 dB(А) за ноћ (дан траје од 6 
до 18 часова, вече од 18 до 22 часа и ноћ 
траје 8 часова од 22 до 6 часова). 
Број мерних места за вршење мониторинга 
сукцесивно повећавати, реконструисати 
јавно и заштитно зеленило као значајне 
амортизере комуналне буке, реконструисати 
саобраћајнице и санирати ударне рупе, 
санирати буку насталу радом индустријских 
постројења, ефикасно и континуирано 
спроводити инспекцијски надзор. 
 

Мере заштите вода   
Отпадне воде контролисати у складу са 
Законом о водама (Службени гласник 
Републике Србије број 30/10, 93/12 и 101/16) 
и другим подзаконским актима. 
Није дозвољено упуштање непречишћених 
вода у крајњи реципијент.  
У циљу заштите вода предлажу се мере: 
- заштита подземних вода одговарајућим 

режимима заштите; 
- изградња и реконструкција 

канализационе мреже; 
- изградња и реконструкција атмосферске 

канализације; 
- индустријска постројења треба да 

спроводе примарно пречишћавање, 
ремонтом или изградњом нових уређаја; 

- квалитет пречишћених вода мора да 
задовољи критеријуме прописане за  
испуштање у јавну канализацију, 
односно у крајни реципијент; 

- вршити испитивање параметара 
квалитета отпадних вода; 

- прихват зауљених отпадних  вода 
вршити преко сепаратора за уља и 
масти. 

 

Мере заштите земљишта 
Заштита земљишта подразумева одрживо 
коришћење земљишта као ресурса, 
унапређење постојећег стања квалитета 
земљишног бонитета и заштите од загађења 
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и деструкције. Корисници простора дужни 
су да обезбеде техничке мере за испуштање 
загађујућих материја у земљиште, прате 
утицај своје делатности на квалитет 
земљишта у складу са Законом о заштити 
земљишта (Службени гласник Републике 
Србије број 112/15). 
Заштиту земљишта обезбедити адекватним 
одвођењем отпадних вода, као и 
предузимањем превентивних мера. 
Посебно пратити сакупљање и одлагање 
свих врста отпада и његово збрињавање 
треба да буде у складу са Законом о 
управљању отпадом (Службени гласник 
Републике Србије број 36/09, 88/01 и 14/16), 
Локалним планом управљања отпадом града 
Зрењанина (Службени лист града Зрењанина 
број 14/10), како не би дошло до загађивања 
земљишта. 
Инвеститор је у обавези да све отпадне 
материје сакупи и на грађевинским 
парцелама предвиди и уредити место за 
одлагање комуналног отпада. За смештај 
контејнера потребно је осигурати посебан 
простор ограђен зеленилом.  
Поступак управљања отпадом у којима се 
обавља здравствена заштита и начин 
управљања фармацеутским отпадом треба да 
буде у складу са Правилником о управљању 
медицинским отпадом (Службени гласник 
Републике Србије број 78/2010). Управљање 
медицинским отпадом је скуп мера које 
обухватају сакупљање, разврставање, 
паковање, обележавање, складиштење, 
транспорт, третман или безбедно одлагање 
медицинског отпада. 
Израдом техничке документације 
испројектовати таква решења, која ће у 
потпуности задовољити све критеријуме 
прописане законима и  прописима у области 
заштите животне средине, предузети 
одговарајуће мере техничке заштите, 
уградњом одговарајуће опреме, редовним 
прегледом и одржавањем опреме и 
инсталација,  адекватним степеном 
обучености радника и спровођењем свих 
мера заштите животне средине и личне 
заштите у току редовног рада, најефикаснији 
је начин да се сачува животна средина и 
постојећи односи у њој. 
Мере заштите животне средине код 
изградње инфраструктуре подразумевају 
придржавање законских и других прописа, 
норматива и стандарда који се примењују 
при изградњи, као и услова добијених од 
надлежних органа и организације. Сва 

опрема мора да буде атестирана, прописно 
заштићена, обележена, са упутствима за рад. 
Уколико се планирани објекти налазе на 
списку у Уредби о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну 
средину (Службени гласник Републике 
Србије број 144/08) израђиваће се Студија о 
процени утицаја на животну средину. 
Уколико у  складу са Уредбом о врстама 
активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола (Службени гласник 
Републике Србије број 84/05), постројења и 
објекти који се граде подлежу обавези 
прибављања интегрисане дозволе, пре 
пуштања постројења у рад, прибавиће се 
интегрисана дозвола. 
Заштита здравља обезбедиће се и системом 
адекватне здравствене заштите, обезбеђењем 
доступности објектима и услугама 
здравствене заштите, исправношћу воде за 
пиће,  редовном контролом здравствене 
исправности намирница и сл.  
Планирање развоја и изградње у складу са 
еколошким принципима, санирање 
еколошких проблема и развој локалних 
прописа, спроводећи едукативне, економске 
и техничко – технолошке мере, може нас 
довести до крајњег циља, а то је здраво 
животно окружење. 
Према законима и прописима јавност има 
право да буде исправно и правовремено 
обавештена о планским активностима на 
одређеном простору које могу имати 
последицу утицаја на околину. 
 

На страни 19 текст у оквиру наслова 2.7.3 
Заштита од пожара, елементарних 
непогода и ратних разарања у потпуности 
се мења и гласи: 
Мере заштите од елементарних непогода  
Подручје простора обухваћеног планом 
може бити угрожено од олујних ветрова, 
снежних наноса, изненадних провала облака 
и земљотреса. 
Код мера заштите од елементарних непогода 
објекти морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са са Законом о 
ванредним ситуацијама (Службени гласник 
Републике Србије број 111/09, 92/11 и 93/12) 
и другим прописима   и стандардима: 
- морају имати добру оријентацију, 
- морају бити предвиђени на максимални 

удар ветра, 
- градити од материјала отпорних на 

утицаје снега, кише и ветра, 
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- ради заштите од поплава и подизања 
подземних и процедних вода све 
техничке уређаје предвидети на 
безбедној коти, 

- зимска служба у граду решаваће питање 
снежних наноса и леда. 

Сва просторна решења прилагодиће се 
потребама заштите од елементарних и 
других непогода и сва планирана изградња 
мора бити изведена у складу са законском 
регулативом. 
 

Мере заштите од пожара 
Заштита од пожара подразумева низ мера са 
циљем спречавања настанка пожара и 
ублажавања последица уколико до њега 
дође. 
Урбанистичке мере заштите од пожара 
односе се на изграђеност парцеле,  на 
међусобну удаљеност објеката, тако да и 
после урушавања саобраћајнице буду 
проходне. Угроженост од пожара у многоме 
зависи и од материјала од којих су објекти 
грађени, начина складиштења запаљивих 
материја. 
Опрема, средства и уређаји за гашење 
пожара пројектоваће се на основу процене 
угроженог пожарног оптерећења и на основу 
важећих законских прописа. Пројектовање 
свих инсталација и опреме биће изведено 
тако да омогући несметано функционисање 
система ППЗ као и кретање ватрогасне 
службе, уколико се укаже потреба. 
Систем заштите од пожара чине и 
превентивне мере (периодично испитивање 
опреме, контрола исправности 
противпожарне опреме, обука запослених) и 
оперативне мере (гашење пожара, 
учествовање у санацији у случају 
опасности).  
Заштиту од пожара спровести у складу са 
Законом о заштити од пожара (Службени 
гласник Републике Србије број 111/09), 
Законом о ванредним ситуацијама 
(Службени гласник Републике Србије број 
111/09, 92/11 и 93/12) и другим прописима 
везаним за потребне мере заштите од 
пожара. 

 

Мере заштите од техничко-технолошких 
несрећа 
На простору обухвата плана могућа је 
опасност од хаварије у хемијској 
индустрији, промету нафте, нафтних 
деривата и гаса као што су експлозија, 
ерупција нафте и гаса, неконтролисано 
ослобађање, изливање и растурање штетних 

гасовитих, течних или чврстих хемијских и 
радиоактивних материјала. 
Мере заштите односе се на поштовање 
важећих закона из области  заштите животне 
средине и других прописа, правилном 
избору технологије, постројења и опреме, 
посебан опрез у руковању са опасним 
материјама. Инвеститори су у обавези да 
ураде План заштите који обухвата: Снаге и 
средства плана, шему одговора на удес, 
програм обуке и тренинга, програм контроле 
и остала упутства и обавештавања. 
 

Мере заштите од потреса 
Према сеизмолошко-геолошким карактерис-
тикама простор обухваћен  планом припада 
зони 80 MCS.  
Ради заштите од потреса објекти морају 
бити реализовани и категорисани према 
Правилнику о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Службени лист 
СФРЈ број 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 
и 52/1990) и другим  законима и прописима. 
 

Мере заштите од ратних разарања 
У обухвату плана нема посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребана одбране 
земље. 
 

Иза наслова 2.7.3 Заштита од пожара, 
елементарних непогода и ратних 
разарања додаје се наслов 2.7.4 Мере 
енергетске ефикасности и текст који 
гласи: 
Повећање енергетске ефикасности постиже 
се информисањем заинтересоване јавности о 
енергетској ефикасности у зградама и 
мерама којима се постижу значајне уштеде 
свих типова енергије. 
Полазећи од чињенице да су највећи 
потрошачи енергије зграде, наводимо 
следеће мере за побољшање енергетске 
ефикасности у зградарству: 
- побољшање термичких карактеристика 

омотача зграде (крова, пода, зидова); 
- замена столарије код постојећих 

објеката, односно, уграђивање 
енергетски ефикасне столарије у нове 
објекте; 

- употреба штедних сијалица за 
осветљавање простора; 

- коришћење обновљивих извора у циљу 
грејања објеката и припрему потрошне 
топле воде (соларни колектори, котлови 
на пелете, топлотне пумпе и др.);  
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- модернизација и/или замена котлова и 
котловске опреме и топлотних 
подстаница; 

- регулација, мерење  и управљање 
коришћењем топлотне енергије за 
загревање објеката; 

- вентилацију објекта где год је то могуће 
вршити принудним путем са 
рекуперацијом; 

- код изградње нових објеката, тежити 
изградњи пасивних објеката од 
еколошких материјала. 

Што се тиче индустријских објеката следеће 
мере су неопходне: 
- за производњу топлотне енергије или 

енергије за коришћење у технолошке 
или производне сврхе користити 
обновљивe енергенатe; 

- реконструкција, модернизација и замена 
постројења у котларницама и 
енерганама; 

- коришћење отпадне топлоте из 
технолошких процеса и помоћних 
система; 

- рационализација или замена 
технолошких процеса у смислу увођења 
енергетски ефикасне опреме и 
технологије; 

- рационализација коришћења електричне 
енергије (електромотори са промењивим 
бројем обртаја, осветљење, компензација 
реактивне снаге и др.); 

- управљање грејањем хала, магацина и 
пословних објеката. 

Увођењем мера енергетске ефикасности 
могу се постићи значајне уштеде свих 
типова енергије, а посебно мере које не 
захтевају веће инвестиционе трошкове 
(регулисање термостата на радијаторима, 
регулисање термостата на бојлерима, 
коришћење природног осветљења, 
искључивање расвете и уређаја када се не 
борави у просторији, правилно коришћење 
кућних уређаја и сл.). 
У складу са Правилником о енергетској 
ефикасности зграда (Службени гласник 
Републике Србије број 61/11) бруто 
развијена грађевинска површина јесте збир 
површина свих надземних етажа зграде, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта 
– спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). У бруто 
грађевинску површину не рачунају се 
површине у оквиру система двоструких 
фасада, стакленика, површине које чине 
термички омотач зграде у бруто развијену 
грађевинску површину не обрачунава се код 

хетерогених зидова дебљине термоизолације 
преко 5 cm, а код хомогених зидова дебљина 
зида већа од 30 cm уз постизање, 
правилником прописаних услова енергетске 
ефикасности зграда. 
Приликом пројектовања примењивати 
услове дефинисане Правилником о 
енергетској ефикасности  зграда (Службени 
гласник Републике Србије број 61/11) и 
Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда (Службени гласник 
Републике Србије број 69/12). 
 

На страни 21 други став наслова 3.1  
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ 
СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД УСЛОВИМА 
ОДРЕЂЕНИМ ПЛАНОМ мења се и 
гласи: 
За планиране блокове предвиђају се сви 
садржаји индустрије, складишта 
разнородних делатности (складишта за 
индустријску робу, складишта за смештај 
прехрамбене робе, складишта грађевинског 
материјала, хладњаче, силоси), пословни 
објекти, магацини, сервиси и услуге, 
производно занатство, трговина на велико, 
изложбено-продајни салони, котларнице за 
производњу водене паре или производњу 
топле или вреле воде снаге до 50MW, 
објекти за третман индустријског и осталог 
отпада у складу са најбољим доступним 
технологијама, као и пратећи садржаји: 
угоститељска делатност, спорт и рекреација 
и други објекти из секундарних и 
терцијалних делатности. У случају 
функционисања слободне подзоне могуће је 
оснивати банке и друге финасијске 
организације за пословање осигурања и 
реосигурања. 
 

На страни 23 текст у оквиру  наслова 3.8 
Услови и начин образовања приступа 
парцели и простора за паркирање мења се 
у потпуности и гласи: 
Колски и пешачки прилаз на грађевинску 
парцелу извести у складу са условима из 
Плана и условима управљача пута, а 
минималне ширина колског прилаза мора 
бити 4 m, са минималним радијусом 
унутрашње кривине од 7 m.  
Минимална ширина пешачког прилаза је 
1.50 m. 
Унутар комплекса изградити паркинг места 
у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005. 
У случају изградње тржних центара у 
склопу паркинг простора могуће је 
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постављати транспарентне надстршнице за 
корпе за куповину. 
За пословне објекте обезбедити 1 паркинг 
или гаражно место на 70 m2 корисног 
простора. 
За производни, складишни, магацински и 
индустријски објекат треба обезбедити 1 
паркинг место на 200 m2 корисног простора. 
 

На страни 27 у поднаслову Одвођење 
санитарних и технолошких вода  додаје се 
седми став који гласи: 
До изградње планиране канализационе 
мреже, отпадне воде је могуће  решавати 
преко водонепропусних септичких јама у 
складу са условима надлежног предузећа. 
 

3 ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ У  
ГРАФИЧКОМ  ДЕЛУ  ПЛАНА 
 

У графичком делу плана нема измена и 
допуна. 
 
 
241 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16-др. закон), чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', број 
42/91, 71/94, 79/05 - др.закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/14 
- др. закон), члана 67. став 5. Закона о 
заштити природе (''Службени гласник РС'', 
број 36/09, 88/10, 91/10- испр. и 14/16) и чл. 
30. став 1. тачка 8. и 107. став 1. Статута 
Града Зрењанина (''Службени лист Града 
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), Скупштина Града Зрењанина, на 
седници, одржаној дана 30.11.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
O ДОПУНАМА ОДЛУКE О ОСНИВАЊУ 
УСТАНОВЕ ''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

    У Одлуци о оснивању Установе ''Резервати 
природе'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина број 35/2016-пречишћен текст) у 
члану 6. став 2. после алинеје пете додају се 
алинеје шеста, седма и осма које гласе: 
 ''8130 Услуге уређења и одржавања 
околине, 
 9319  Остале спортске делатности и  

 9329 Остале забавне и рекреативне 
делатности''. 

Члан 2. 
 

        Установа ће ускладити свој Статут са 
овом Одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 3. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-7/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

242 
На основу члана 4. став 4. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', бр. 88/11 и 104/16), члана 30. и 
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о уређењу града 
Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр.22/13, 13/14 и 14/17)  у члану 
13. алинеја друга брише се." 

 

Члан 2. 
     

Члан 15. мења се и гласи: 
""Установа Резервати природе" 

Зрењанин стара се о заштићеним природним 
добрима на територији града Зрењанина, а 
која су проглашена одлукама Скупштине 
града Зрењанина и о заштити и одржавању 
објеката "Бегејске петље"." 

 

Члан 3. 
  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
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листу града Зрењанина", а примењиваће се 
од 1. јануара 2018. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-8/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

243 
 На основу члана 6. ст. 3. и 4. и 7а 
став 1. и члана 38б Закона о порезима на 
имовину (''Службени гласник РС'', бр. 26/01, 
''Службени лист СРЈ'', бр. 42/02 - одлука 
СУС и ''Службени гласник РС'', бр. 80/02, 
80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 
68/14-др. закон) и чл. 30. и 107. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 30.11.2017. године, 
донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији града 
Зрењанина за утврђивање пореза на имовину 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
34/13), у члану 2. став 2. брише се.  
            Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 
2, 3, 4. и 5. 

Члан 2. 
 

 Досадашњи Списак зона за 
утврђивање пореза на имовину на 
територији града Зрењанинa замењује се 
новим Списком који представља саставни 
део Одлуке. 

Члан 3. 
 

 Ова oдлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењује се од 1. јануара 
2018. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-9/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 

- 
СПИСАК ЗОНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

ПРВА ЗОНА обухвата насељено место 
Зрењанин и то следеће улице: 
 

Александра Аце Шајбера, 
Арчибалда Рајса, 
Анђе Ранковић, 
Балканска, 
Бегејски ред  
Београдска (од Бирчанинове до Травничке), 
Богдана Теодосина (од Булевара 
В.Влаховића до Жабаљске), 
Благоја Паровића  (од Др Ђорђа Јоановића 
до Жабаљске) 
Бранка Радичевића, 
Бранковачка, 
Бригадира Ристића, 
Булевар Вељка Влаховића, 
Булевар Милутина Миланковића, 
Валдецова, 
Веселина Маслеше, 
Војислава Илића, 
Војводе Вука  ( Од Косте Рацина до 
Жабаљске) 
Војводе Петра Бојовића, 
Војводе Стевана Шупљикца 
Војислава Деспотова, 
Вука Караџића, 
Гимназијска, 
Горичка, 
Гоце Делчева  
Гундулићева, 
Даничићева, 
Дарка Нишавића; 
Двадесетог октобра, 
Дванаесте војвођанске бригаде  (од Др 
Ђорђа Јоановића до Жабаљске) 
Деветог јануара  
Деспота Стефана, 
Димитрија Туцовића, 
Доктора Александра Белића, 
Доктора Ђорђа Јоановића, 
Доктора Зорана Каменковића, 
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Доктора Јована Крстића, 
Доктора Јована Цвијића, 
Доктора Корнела Радуловића, 
Доктора Младена Стојановића  (од Томе 
Роксандића до Жабаљске) 
Доктора Тихомира Остојића  (од Др Васе 
Савића до Жабаљске) 
Доктора Лазе Костића (од Доситеја 
Обрадовића до пруге), 
Доситеја Обрадовића, 
Др Емила Гаврила 
Дубровачка, 
Дунавска, 
Ђурђа Смедеревца (од Николе Пашића до 
Балканске), 
Ђорђа Стратимировића, 
Ђуре Ђаковића, 
Ђуре Јакшића, 
Жабаљска 
Жарка Зрењанина (од Бригадира Ристића до 
Веселина Маслеше), 
Железничка (од Веселина Маслеше до 
Железничке станице), 
Житни трг, 
Загребачка, 
Здравка Челара (од 9 Јануара  до Жабаљске), 
Змај Јовина, 
Ивана  Милутиновића, 
Ивана Горана Ковачића, 
Иве Андрића, 
Иве Војновића, 
Иве Лоле Рибара, 
Истарска, 
Јадранска, 
Јаше Томића, 
Јеврејска, 
Јована Поповића, 
Јована Рајића, 
Југ Богдана, 
Јунака Милана Тепића, 
Карађорђев трг, 
Кеј другог октобра, 
Книћанинова (од Николе Пашића до 
Балканске), 
Колубарска, 
Константина Данила, 
Космајска, 
Косовска, 
Косте Абрашевића, 
Косте Николића, 
Косте Рацина, 
Коче Коларов, 
Краља Александра I Карађорђевића, 
Краља Петра Првог, 
Кратка, 
Лазе Лазаревића, 
Љубљанска 

Мајора Гавриловића, 
Македонска, 
Манастирска, 
Марка Орешковића, 
Меше Селимовића, 
Милана Станивуковића (од 9 Јануара до 
Жабаљске), 
Милетићева (од Житног Трга до Балканске), 
Миливоја Тошкова, 
Милоша Великог, 
Милана Ракића, 
Милунке Савић,  
Мирослава Тирше, 
Мите Ђорђевића, 
Народне омладине, 
Народног фронта, 
Насеље Бригадира Ристића, 
Немањина, 
Николе Пашића, 
Николе Тесле, 
Новосадска, 
Нушићева, 
Његошева, 
Обала пионира, 
Обала Соње Маринковић, 
Обилићева 
Олге Убавић, 
Орлова, 
Охридска, 
Павла Аршинова, 
Панчевачка (од Марка Орешковића до 
пруге), 
Пап Павла, 
Париске комуне, 
Партизанска, 
Патријарха Павла (од Бригадира Ристића до 
Веселина Маслеше), 
Пере Добриновића ( од Лазе Костића до 
Београдске), 
Петефијева, 
Подгоричка, 
Пупинова, 
Пушкинова  (oд Косте Рацина до Жабаљске) 
Раде Кончара, 
Руварчева, 
Руже Шулман, 
Саве Ковачевића, 
Саве Текелије, 
Савезничка, 
Сарајлијина, 
Светозара  Марковића, 
Светосавска, 
Седмог јула, 
Седам секретара СКОЈ-а  (од Др Ђорђа 
Јоановића до Жабаљске) 
Симе Матавуља, 
Симина, 
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Скадарска, 
Скерлићева, 
Слободана Бурсаћа, 
Словачка, 
Солунска, 
Сплитска, 
Сремског фронта, 
Стевана Мокрањца, 
Стевице  Јовановића, 
Стражиловска (од 9 Јануара  до Жабаљске), 
Суботићева, 
Таковска (од Словачке до Манастирске), 
Тамишка, 
Тодора  Манојловића, 
Тоше Јовановића, 
Томе Роксандића, 
Травничка (од пруге до ул Београдска), 
Трг Доктора Зорана Ђинђића, 
Трг Слободе, 
Уроша Предића, 
Франкопанова, 
Филипа Филиповића  (од Др Ђорђа 
Јоановића до Жабаљске) 
Хероја Пинкија, 
Хиландарска, 
Цара Душана (од Савезничке до 
Манастирске), 
Цара Јована Ненада, 
Цара Лазара (од ул. Манастирске до краја 
према центру), 
Царице Милице, 
Чарнојевићева (од Николе Пашића до 
Балканске), 
Четвртог јула, 
Шајкашка, 
 

ДРУГА ЗОНА обухвата насељено место 
Зрењанин и то следеће улице: 
 

Авалска, 
Алексе Шантића, 
Апатинска, 
Банатска (од Београдске до Принципове), 
Барањска (од Херцеговачке до Београдске), 
Бачка (од Херцеговачке до Београдске), 
Башаидска (од Босанске до Ресавске улице), 
Београдска (од Травничке до Шећеранске ) 
Бирчанинова, 
Благоја Паровића (Од Жабаљске до 
Мошоринске), 
Богдана Теодосина (Од Жабаљске до 
Мошоринске), 
Болничка, 
Боре Микина, 
Боре Станковића, 
Босанска, 
Бошка Бухе, 

Бошка Мијатова, 
Ваљевска, 
Вардарска, 
Васе Пелагића, 
Вељка Петровића, 
Видаковићева, 
Виноградска, 
Вишњићева, 
Војводе Вука (Од Жабаљске до Растка 
Петровића), 
Војводе Мишића, 
Војводе Путника, 
Војводе Степе, 
Војвођанска, 
Воје Танкосића, 
Вукашинова, 
Гробљанска, 
Далматинска, 
Данила Киша, 
Дванаесте војвођанске бригаде (Од 
Жабаљске до Мошоринске), 
Доктора Васе Савића, 
Доктора Васе Стајића, 
Доктора Лазе Костића (од пруге до Петра 
Драпшина), 
Доктора Лазе Мијатова, 
Доктора Младена Стојановића, (Од 
Жабаљске до Славка Родића) 
Доктора Тихомира Остојића (Од Жабаљске 
до Франје Клуза) 
Достојевског, 
Душана Васиљева, 
Ђурђа Смедеревца (од Балканске до 
Томићеве), 
Ђурђевска, 
Елемирски друм, 
Елемирски ред, 
Жарка Зрењанина ( од Милоша Црњанског 
до Веселина Маслеше), 
Жарка Миланкова, 
Железничка (од Веселина Маслеше до 
Студеничке), 
Здравка Челара (Од Жабаљске до 
Мошоринске), 
Зеленгорска, 
Златиборска, 
Ивана Аћина, 
Ивана Тургењева, 
Јанка Веселиновића, 
Јована Трајковића, 
Јосипа  Маринковића, 
Јужно-Банатског одреда, 
Калваријска, 
Камничка, 
Капетана Коче, 
Каћанска, 
Кикиндска, 
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Клајнова, 
Клисурска, 
Книћанинова (од Балканске до Томићеве), 
Косте Трифковића, 
Косте Туркуља, 
Кочићева, 
Кумановска, 
Лабудова, 
Лава Толстоја, 
Лазе Никина, 
Личка, 
Лозничка, 
Љубе Грујића, 
Љубинке Вуков, 
Марка Краљевића, 
Меленачка, 
Милана Станивуковића (Од Жабаљске до 
Мошоринске), 
Милентија Поповића (од Херцеговачке до 
Београдске), 
Милетићева (од Балканске до Принципове), 
Милешевска, 
Милована Глишића, 
Милоша Црњанског, 
Мите Милованова, 
Мишарска, 
Моришка, 
Мошоринска, 
Недељка Барнића, 
Нишка, 
Осмог марта, 
Паје Јовановића, 
Панонска, 
Панчевачка (од пруге до Шећеранске) 
Патријарха Павла (од Веселина Маслеше до 
Елемирског реда), 
Пере Добриновића ( део од Лазе Костића до 
Панчевачке), 
Перлеска, 
Петра Драпшина, 
Петровачка, 
Пожешка, 
Потиска, 
Поучки Десанчића, 
Првомајска (од Цара Душана до Шестог 
маја), 
Призренска, 
Прилепски ред, 
Принципова, 
Приштинска, 
Пушкинова (Од Жабаљске до Растка 
Петровића), 
Раде Трнића (од надвожњака до 
Херцеговачке), 
Рајка Ракочевића, 
Растка Петровића, 
Рељина, 

Ресавска, 
Сарајевска, 
Седам секретара СКОЈ-а (Од Жабаљске до 
краја према Мошоринској), 
Синђелићева, 
Скробарска, 
Славка Родића, 
Славујска, 
Слободана  Пенезића, 
Спасоја Стајића, 
Србобранска, 
Сремска (од Херцеговачке до Београдске), 
Стевана Сремца, 
Стевана Алексића, 
Стевана Христића, 
Стеријина, 
Стражиловска (Од Жабаљске до Сурдучке), 
Стрелишна, 
Студеничка, 
Сурдучка, 
Таковска (од ул. Манастирске до 
Првомајске) 
Тителска, 
Тителски средњи ред, 
Томићева, 
Топличина, 
Торђанска, 
Травничка (од пруге до базена), 
Филипа Филиповића (Од Жабаљске до 
Мошоринске), 
Фрање Клуза, 
Фрушкогорска, 
Цара Душана (од ул. Манастирске до 
Ресавске) 
Цара Лазара (од ул. Манастирске до 
Гробљанске) 
Цветна, 
Церска, 
Чаки Јожефа, 
Чарнојевићева (од Балканске до Томићеве), 
Чонтикарска, 
Шабачка, 
Шекспирова, 
Шерфези Ђуре, 
Шестог маја, 
Шећеранска, 
 

ТРЕЋА ЗОНА обухвата насељено место 
Зрењанин и то следеће улице: 
 

Ади Ендреа, 
Алибунарски ред, 
Арањи Јаноша, 
Артемова, 
Аугуста Цесарца, 
Багремова, 
Балзакова, 
Банатска (од Принципове до Лазаревачког 
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друма), 
Барањска (од Херцеговачке до Лазаревачког  
друма), 
Барска, 
Барток Беле, 
Бачка (од Херцеговачке до Аугуста 
Цесарца), 
Башаидска (од Ресавске до Врањевачке), 
Баштенска, 
Белоцркванска, 
Београдска (од ул. Шећеранске до краја 
према излазу из града) 
Бечејска, 
Бледска, 
Болманска, 
Бохињска, 
Бранка Миљковића, 
Бранка Сурле, 
Бранка Ћопића, 
Братства и јединства, 
Браће Фогароши, 
Велебитска, 
Вереб Золтана, 
Веселина Чебзанина, 
Видовданска, 
Винодолска, 
Владимира  Роловића, 
Владимира  Цветкова, 
Волтерова, 
Врањевачка, 
Врбаски ред, 
Вршачка, 
Девет Југовића, 
Деветог Маја, 
Деги Јожефа, 
Димитрија Димовића, 
Доктора Ђорђа Радића 
Динарска, 
Добровољачка, 
Дожа Ђерђа, 
Доктора Михајла Предића, 
Доњи ред, 
Драгице Правице, 
Драгомира Кирћанског, 
Драгутиновачког одреда, 
Дрварска, 
Дринска, 
Дудара, 
Дурмиторска, 
Душка Трифуновића, 
Ђердапска, 
Едуарда Ерија, 
Жарка Туринског, 
Жарка Зрењанина (од ул. Милоша 
Црњанског до Меленачког друма), 
Железничка (од ул. Студеничке до краја, 
према излазу из града ) 

Жепчанска, 
Жике Грујина, 
Зорана Нићетина, 
Зрињи Миклоша, 
Ивана Мажуранића, 
Ивана Мештровића, 
Милана Радованчева, 
Игманска, 
Илинденска, 
Индустријска зона 
Исидора Бајића, 
Исидоре Секулић, 
Јована Дучића, 
Јованке  Добросављев, 
Јожеф Атиле, 
Јосифа Панчића, 
Кајмакчаланска, 
Кањишка, 
Карађорђевачко-Александровачког одреда, 
Кесег Лазара, 
Киш Ернеа, 
Киш Ференца, 
Козарачка, 
Корвит Ото, 
Косте Ђурића, 
Которска, 
Кошут Лајоша, 
Крајишка, 
Куманачког одреда, 
Кун Беле, 
Курунци Илеша, 
Лазаревачки друм, 
Ловачка, 
Ловћенска, 
Љубе Ратајског, 
Љубице Одаџић, 
Мадач Имреа, 
Мађарске комуне, 
Макарска, 
Мала улица, 
Мариборска, 
Маричка, 
Марка Кулића, 
Матије Гупца, 
Меленачки друм, 
Меленачког одреда, 
Милентија Поповића (од Херцеговачке до 
пруге), 
Милете Крунића, 
Милетићева (од Принципове до 
Темишварског друма) 
Милеве Марић Ајнштајн 
Милице Стојановић Српкиње, 
Милутина  Суботина, 
Мирослава Антића, 
Мирослава Крлеже, 
Миленка Бојанића, 
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Михајловачка, 
Михајловачки друм, 
Младости, 
Мокринског одреда, 
Молијерова, 
Моравска, 
Мостарска, 
Мункачи Михаља, 
Наде Димић, 
Олге Петров, 
Омладинских  бригада, 
Оповачка, 
Ослобођења, 
Огњеслава Костовића 
Паланачка, 
Панчевачка (од Вардарске, са парне стране и 
од Шећеранске, са непарне стране до  
Проф.др Тихомира Вребалова 
Београдског пута), 
Пере Сегединца, 
Петефи бригаде, 
Петра Ковалића, 
Петра Мећаве, 
Петра Прерадовића, 
Петровачког  одреда, 
Платонова, 
Победа, 
Повртларска, 
Првомајска (од Шестог Маја до краја према 
излазу из града), 
Проке Средоје, 
Пут за Нови Сад, 
Раде Трнића (од Херцеговачке до пруге), 
Радничка, 
Радноти Миклоша, 
Радоја Домановића, 
Радојке Димовић, 
Ратка Павловића, 
Ревес Антала, 
Ријечка, 
Ровињска, 
Руђера Бошковића, 
Савска, 
Седме Војвођанске бригаде, 
Селеши Барбаре, 
Серво Михаља, 
Сивери Јаноша, 
Скопска, 
Славка Мунћана, 
Сомборска, 
Сремска (од Херцеговачке до 
Лазаревачког  друма), 

Стане Мошорински, 
Станоја Главаша, 
Стевана  Јаковљевића, 
Суботичка, 
Сунчана, 
Сутјеска, 
Танчић Михаља, 
Темишварски друм  
Темишварски друм други ред, 
Темишварски друм први ред, 
Тетовска, 
Тимочка, 
Тот Иштвана, 
Триглавска, 
Тринаесте Војвођанске бригаде, 
Уљарска, 
Уроша Калаузовића, 
Фабрика станица  
Фејеш Кларе, 
Хајдук Вељка, 
Херцеговачка, 
Хуњади Јаноша, 
Царинска 
Цвете Живкова, 
Цетињска, 
Црногорска, 
Шафарикова, 
Шумадијска 
Ванграђевински и грађевински  реон 
насељеног места Зрењанин који није 
обухваћен I, II, IV и V зоном.  
 

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата територију 
насељених места односно подручја 
катастарских општина која улазе у састав 
тих насељених места (грађевински и 
ванграђевински реон):  
Арадац, Ботош, Елемир, Ечка,  Клек,  
Лазарево  (МЗ  «Лазарево»  и  МЗ 
«Лазарево-Златица») Лукићево, Меленци, 
Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, 
Чента. 
 

ПЕТА ЗОНА обухвата територију 
насељених места односно подручја 
катастарских општина која улазе у састав 
тих насељених места (грађевински и 
ванграђевински  реон): 
Банатски Деспотовац, Бело Блато, Јанков 
Мост, Книћанин, Лукино село, Тараш, 
Томашевац, Фаркаждин. 
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изнoc, 125/14-усклађени дин. изн; 95/15-
усклађени дин. изн; 83/16, 91/16-усклађени дин. изн; 104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин. 
изн.), члана 11. и 38б. Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник РС", бр. 26/01, "Сл. лист
СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон) и члана 30. и 107 став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина“, број 26/2013-пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанинa, на седници 
одржаној дана  30.11.2017. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
    О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1. 
 

У Одлуци о висини стопе пореза на имовину у граду Зрењанинину (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 34/13) члан 2. мења се и гласи: 

 

''Члан 2. 
 

Стопе пореза на имовину износе: 
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%; 
2) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге, а  на територији 

града Зрењанина поседује у свом власништву више од 100 хектара  грађевинског земљишта 
у индустријској зони: 

 
На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

Од 12.000.000.000 динара до 36.000.000.000 динара 0,30 % 

2) преко 36.000.000.000 динара 
Порез из подтачке 1) + 0,20 % на 
износ преко 36.000.000.000 динара 

 

3) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,30 %; 
4) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 

земљишту: 
 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0,30 % 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
Порез из подтачке 1) + 0,60 % на износ преко 10.000.000 
динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 2) + 1,00 % на износ преко 25.000.000 
динара 

4) преко 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 3) + 2,00 % на износ преко 50.000.000 
динара 

 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Зрењанина”, а примењује се од 01.јануара 2018.године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-56/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н       ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
       Оливер Митровић,с.р 
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На основу члана 94. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Службени 
гласник РС”, број 68/15), члана 4. и 39. став 
3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука 
УС) и члана 30. и 107. став 1. Статута града 
Зрењанина („Службени лист града 
Зрењанина”, бр. 26/13-пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 30.11.2017. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о ауто-такси превозу 
путника на територији града Зрењанина 
(„Службени лист града Зрењанина”, бр. 
22/13, 11/14, 25/14, 21/16, 5/17 и 16/17), у 
члану 3. став 1. речи: ‘’ Градске управе’’, 
замењују се речима: ‘’ надлежне 
организационе јединице Градске управе за 
послове саобраћаја’’ . 

У истом члану, ст. 3. и 5. речи: 
‘’ Градске управе града Зрењанина’’, 
замењују се речима: ‘’ надлежне 
организационе јединице Градске управе за 
послове саобраћаја’’ . 
 

Члан 2. 
 

Члан 6. мења се и гласи: 
 

„Члан 6. 
 

За обављање такси-превоза 
предузетник, поред услова прописаних 
законом, мора да испуњава и следеће услове: 
1. да има возачку дозволу „Б” категорије 

најмање пет година; 
2. да има најмање трећи степен стручне 

спреме, односно стечено средње 
образовање у трајању од три године; 

3. да поседује лекарско уверење о 
способности возача за управљање 
возилом којим се обавља такси превоз, 
које није старије од три године; 

4. да је власник најмање једног 
регистрованог путничког возила, при 
чему ће се прималац лизинга у смислу 
ове одлуке сматрати власником возила 

уколико је уписан у саобраћајној 
дозволи као корисник возила; 

5. да поседује Сертификат о положеном 
испиту о познавању територије Града и 
прописа из области саобраћаја; 

6. да му није изречена мера забране 
управљања моторним возилом „Б” 
категорије, што се доказује уверењем 
које није старије од шест месеци; 

7. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности 
превоза путника у друмском саобраћају, 
односно да му правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштитна мера 
забране обављања делатности превоза 
путника у друмском саобраћају, док 
трају правне последице осуде, односно 
мере, што се доказује уверењем које није 
старије од шест месеци; 

8. да је извршио преглед такси-возила код 
надлежног инспектора, што се доказује 
актом надлежног инспектора о 
испуњености услова прописаних 
законом и чланом 9. ст. 1. и 3. ове 
одлуке; 

9. да има закључен уговор о раду са 
лицима запосленим на позицији такси-
возача и пријаву на обавезно социјално 
осигурање (извод из централног 
регистра обавезног социјалног 
осигурања). 

 
Предузетник може да обавља такси-

превоз такси-возилом за које му је одређен 
евиденциони број и за које је издата такси-
легитимација.” 

Члан 3. 
 

После члана 6. додаје се члан 6а који 
гласи: 

„Члан 6а 
 

Кандидат за такси-возача обавезан је 
да положи испит о познавању територије 
Града и прописа из области саобраћаја. 

Испит се полаже пред Комисијом за 
полагање испита о познавању територије 
Града и прописа из области саобраћаја, коју 
именује Градоначелник. 

Правилник о програму и начину 
полагања испита за обављање такси-превоза 
доноси Градоначелник на предлог надлежне 
организационе јединице Градске управе за 
послове саобраћаја. 

Правилником из става 3. овог члана 
регулишу се садржај програма за полагање 
испита, начин полагања испита, динамика 



Страна 548                Број 33        Службени лист града Зрењанина            30. новембар 2017. год. 

 
 

заказивања испита и друга питања од значаја 
за полагање испита. 

Кандидату који је положио испит 
издаје се Сертификат о положеном испиту о 
познавању територије Града и прописа из 
области саобраћаја. 

Административно-стручне и 
техничке послове за потребе Комисије из 
става 2. овог члана обавља надлежна 
организациона јединица Градске управе за 
послове саобраћаја.” 
 

Члан 4. 
 

У члану 7. став 1. мења се и гласи: 
„За обављање такси-превоза, 

привредно друштво односно друго правно 
лице за обављање ове делатности, поред 
услова прописаних законом, мора да 
испуњава и услове из члана 6. став 1. тач. 4, 
7, 8. и 9. ове одлуке.” 
 

Члан 5. 
 

Члан 8. мења се и гласи: 
 

„Члан 8. 
 

Такси - возач, поред услова 
прописаних законом, мора да испуњава и 
услове из члана 6. став 1. тач. 1, 2, 3, 5. и 6. 
ове одлуке. 

Поред услова из става 1. овог члана, 
такси-возач мора да има закључен уговор о 
раду са превозником и пријаву на обавезно 
социјално осигурање (извод из централног 
регистра обавезног социјалног осигурања).” 

 
Члан 6. 

 
Члан 12. мења се и гласи: 

 
„Члан 12. 

 
Захтев за издавање одобрења за 

обављање такси-превоза на територији града 
Зрењанина превозник подноси надлежној 
организационој јединици Градске управе за 
послове саобраћаја. 

Уз захтев из става 1. овог члана 
превозник је дужан да приложи решење о 
регистрацији у Регистру привредних 
субјеката и доказе о испуњености услова из 
члана 6. став 1, члана 7. став 1, као и члана 
9. став 1. ове одлуке. 

Уколико надлежна организациона 
јединица Градске управе за послове 

саобраћаја на основу доказа из става 2. овог 
члана утврди да су испуњени услови за 
обављање такси-превоза, доноси решење о 
одобрењу за обављање такси-превоза и 
одређивању евиденционог броја за такси-
возило и издаје такси-легитимацију такси-
возила и такси-легитимацију такси-возача. 

За такси-возило којим се обавља 
такси-превоз може се одредити само један 
евиденциони број и издати једна такси-
легитимација такси-возила из става 3. овог 
члана. 

Такси-легитимација такси возача 
издаје се са роком важења од три године, 
односно за запослена лица код предузетника 
или неког другог правног лица до истека 
уговора о раду, након чега се иста мора 
обновити уз испуњење услова предвиђених 
ставом 2. овог члана. 

Превозник је дужан да налепницу са 
евиденционим бројем постави на горњи 
десни угао предњег ветробранског стакла са 
унутрашње стране такси возила. 

Надлежна организациона јединица 
Градске управе за послове саобраћаја води 
евиденцију о издатим одобрењима за 
обављање делатности такси-превоза, 
додељеним евиденционим бројевима и 
издатим такси-легитимацијама.” 
 

Члан 7. 
 

Члан 20. мења се и гласи: 
 

„Члан 20. 
 

За време вршења услуге такси-
превоза такси-возач код себе мора да има: 
1. решење о регистрацији и одобрење за 

обављање такси-превоза, 
2. важећу такси-налепницу, када се затекне 

на стајалишту, 
3. важећу такси-легитимацију такси-

возила, 
4. важећу такси-легитимацију такси-возача, 
5. решење о испуњености услова такси-

возила за обављање такси-превоза, 
6. полису осигурања путника од последица 

несрећног случаја у јавном превозу која 
одговара возилу којим управља, 

7. уговор о раду и пријаву на обавезно 
социјално осигурање (извод из 
централног регистра обавезног 
социјалног осигурања) и 

8. лекарско уверење о способности возача 
за управљање возилом.” 
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Члан 8. 
 

У члану 35. алинеја четврта мења се 
и гласи: 

„-искључи возило којим се обавља 
такси превоз противно одредбама закона и 
ове одлуке, одреди место паркирања и 
одузме регистарске таблице и саобраћајну 
дозволу у трајању од десет дана, а у случају 
поновног искључења таски возила истог 
превозника, у трајању од 30 дана.” 

 
У истом члану после алинеје четврте, 

додаје се алинеја пета која гласи: 
„-привремено одузме идентифика-

циону исправу - такси дозволу до отклањања 
утврђене неправилности и изда потврду о 
одузимању исте.” 

Досадашње алинеје пета, шеста и 
седма постају алинеје шеста, седма и осма. 
 

Члан 9. 
 

У члану 37. став 2. мења се и гласи: 
„Новчаном казном у фиксном износу 

од 5.000,00 динара казниће се такси-возач у 
смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 
става 1. тач. 2, 3, 10, 10а, 12, 14. и 15. овог 
члана.” 

Члан 10. 
 

У члану 38. став 1. тачка 15. мења се 
и гласи: 

„15. кориснику услуге не изда рачун 
за обављени превоз на начин прописан 
чланом 30. ове одлуке.” 

У истом члану став 2. мења се и 
гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се такси-возач у 
смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 
става 1. тач. 6-16. овог члана.” 
 

Члан 11. 
 

Члан 39. мења се и гласи: 
 

„Члан 39. 
 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 
привредно друштво, односно друго правно 
лице ако: 

 
1. поступи супротно члану 3. ове одлуке; 
2. не испуњава услове из члана 7. ове 

одлуке; 

3. обавља делатност такси-превоза такси-
возилом које не испуњава услове из 
члана 9. став 1. ове одлуке; 

4. не изврши технички преглед такси-
возила у року утврђеном чланом 9. став 
3. ове одлуке; 

5. не изврши редован преглед такси-возила 
код надлежног органа једном годишње 
(члан 10); 

6. не осигура путнике од последица 
несрећног случаја у јавном превозу 
(члан 11); 

7. не обнови такси-легитимацију такси-
возача по истеку рока важења од 3 
године (члан 12. став 5); 

9. поступи супротно члану 15. ове одлуке; 
10. користи стајалишта супротно члану 19. 

став 1. ове одлуке; 
11. са унутрашње стране такси-возила не 

постави такси-налепницу у доњи леви 
угао предњег ветробранског стакла (члан 
19. став 3); 

12. такси-возило постави на стајалиште 
супротно сигнализацији и ван граница 
обележеног такси-места (члан 19. став 
4); 

13. за време коришћења стајалишта такси-
возач није у такси-возилу или поред свог 
такси-возила (члан 19. став 5); 

14. користи аутобуска стајалишта која су 
одлуком Скупштине града Зрењанина 
одређена за линијски превоз путника 
(члан 19. став 6); 

15. такси-возило постави у околини 
стајалишта, на удаљености која је мања 
од 100 м од његове најближе спољне 
ивице (члан 19. став 7); 

16. не обезбеди такси-возачу документацију 
прописану чланом 20. ове одлуке; 

17. одбије да прими путника у такси-возило 
(члан 23. став 1); 

18. ако у такси возило прими децу до шест 
година старости без пратиоца (члан 23. 
став 3); 

19. понашање и изглед такси-возача нису у 
складу са одредбама члана 24. ове 
одлуке; 

20. непосредно пре започињања вожње са 
путником не укључи таксиметар или га 
не искључи одмах након завршетка 
вожње (члан 25. став 1); 

21. путника не превезе најкраћим путем 
(члан 26.); 

22. не поступи у складу са чланом 27. ове 
одлуке; 
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23. за извршену услугу превоза изврши 
наплату услуге супротно одредбама 
члана 29. ове одлуке; 

24. кориснику услуге не изда рачун за 
обављени превоз на начин прописан 
чланом 30. ове одлуке; 

25. не поступи у складу са чланом 31. ове 
одлуке; 

26. не поступи у складу са чланом 34. став 
3. ове одлуке. 

 
Новчаном казном у фиксном износу 

од 8.000,00 динара казниће се одговорно 
лице у привредном друштву, односно другом 
правном лицу за прекршај из става 1. овог 
члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 20.000,00 динара казниће се физичко лице 
за прекршај из става 1. тачка 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 5.000,00 динара казниће се такси-возач у 
смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 
става 1. тач. 1, 11, 12, 21. и 25. овог члана.” 
 

Члан 12. 
 

Члан 39а брише се. 
 

Члан 13. 
 

Члан 42. мења се и гласи: 
 
„Правилник о програму и начину 

полагања испита за обављање такси-превоза  
донеће се у року од годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, а тачка 5. из 
члана 6. ове одлуке примењиваће се почев од 
дана почетка примене наведеног 
Правилника.” 

 
Члан 14. 

 
После члана 42. додаје се члан 42а 

који гласи: 
„Члан 42а 

 
Легитимације и решења издате до 

ступања на снагу ове одлуке важе до истека 
рока на који су издата.” 

 
Члан 15. 

 
У тексту Одлуке, речи: ‘’ надлежно 

Одељење Градске управе града Зрењанина’’ 
у одговарајућем падежу, замењују се речима: 
‘’ надлежна организациона јединица Градске 

управе за послове саобраћаја’’ у 
одговарајућем падежу.  

 
Члан 16. 

 
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: 06-151-55/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 
246 
 На основу члана 30. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (“Службени 
лист града Зрењанина”, бр. 26/13- 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а у вези Закључка Владе 
Републике Србије, 05 број 023-8410/2015 од 
13. августа 2015. године, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ ДУГА У ПОСТУПКУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И 
ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА “ЗГОП” А.Д. 

НОВИ САД 
 
  1. ОТПИСУЈЕ СЕ дуг Привредног 
друштва за грађење, ремонт и одржавање 
пруга “ЗГОП” а. д. Нови Сад, према граду 
Зрењанину на основу пореза на зараде, у 
укупном износу главног дуга и камате од 
1.265.997,78 динара на дан 31. децембар 
2016. године, утврђеног на основу 
Записника број: 2231-435-00-00206/2017 
Ј2А07-17 од 7. јуна 2017. године 
Министарства финансија-Пореске управе 
Филијала Нови Сад 1, због продаје капитала 
субјекта приватизације. 
  2. Ова одлука ступа на снагу  
наредног дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Зрењанина”. 
 
РЕПУБЛИА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
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СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-12/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 

247 
На основу члана 30. и члана 107. став 1. 

Статута града Зрењанина (“ Службени лист 
града Зрењанина”, бр. 26/13- пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), а у вези Закључка Владе Републике 
Србије, 05 број 023-5096/2015 од 14. маја 
2015. године и 05 број 023-3362/2016 од 25. 
марта 2016. године, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ И КОНВЕРЗИЈИ ДУГА У 
ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  ЗА 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
“МОСТОГРАДЊА” БЕОГРАД 

 

  1. ОТПИСУЈЕ СЕ дуг Грађевинског 
предузећа Мостоградња - акционарско 
друштво Београд  ул. Влајковићева 19А, 
матични број: 07023251, према граду 
Зрењанину по основу јавних прихода за 
период 01.09. до 31.12.2015. године  у 
износу од 326.679,24 динара, а да се дуг са 
стањем на дан 31.8.2015. године у  износу од  
4.083.075,20 динара конвертује у трајни улог 
у капиталу субјекта приватизације  на 
основу усвојеног унапред припремљеног 
плана реорганизације. 
  2. Ова одлука ступа на снагу  
наредног дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Зрењанина”. 
 

РЕПУБЛИА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-13/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

248 
На основу члана 30. и члана 107. став 1. 

Статута града Зрењанина (“ Службени лист 
града Зрењанина”, бр. 26/13- пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), а у вези Закључка Владе Републике 

Србије, 05 број 023-5096/2015 од 14. маја 
2015. године и 05 број 023-8329/2015 од 6. 
августа 2015. године, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ ДУГА У ПОСТУПКУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  ЗА АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО “ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ 

БЕОГРАД” БЕОГРАД 
 

  1. ОТПИСУЈЕ СЕ дуг 
Акционарског друштва Индустрија обуће 
“Београд” Београд  ул. Кумодрашка 263, 
матични број: 07031637, према граду 
Зрењанину на основу пореза на зараде са 
стањем  на дан 31. децембар 2015. године  у 
укупном износу главног дуга и камате од 
462.869,04 динара, због продаје капитала 
субјекта приватизације. 
  2. Ова одлука ступа на снагу  
наредног дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Зрењанина”. 
 

РЕПУБЛИА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-14/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 
249 
 На основу члана 30. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (“ Службени 
лист града Зрењанина”, бр. 26/13- 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а у вези Закључка Владе 
Републике Србије, 05 број 023-4329/2017 од 
11. маја 2017. године, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ  ДУГА У ПОСТУПКУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  ЗА ДРУШТВО ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ДОО БЕОГРАД 

 
I.   ОТПИСУЈЕ СЕ дуг Друштва за 
одржавање зграда д.о.о. Београд  ул. 
Немањина 6, матични број: 20034378, по 
основу јавних прихода према граду 
Зрењанину са стањем на дан 31.12.2016. 
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године у укупном износу од 352.257,01 
динара  од чега: 
            1. На рачуну 840-711111843-52 
главни дуг 106.849,32 динара и камата 
134.430,53 динара, односно укупни дуг на 
овом рачуну у износу од  241.279,85 динара; 
и 
            2. На рачуну 840-4848-37 главни дуг 
95.940,33 динара и камата 15.036,83 динара 
односно укупан дуг на овом рачуну у износу 
од 110.977,16 динара. 
II. Ова одлука ступа на снагу  наредног дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
града Зрењанина”. 
 
РЕПУБЛИА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-15/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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На основу чл. 99 ст. 5. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14),  чл. 30.  тач. 32. и чл. 107. 
ст. 1. Статута града Зрењанина  (''Сл. лист 
града Зрењанина'' број 26/13-пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/2017, 
19/2017 и 26/2017), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. доноси  

  
И З М Е Н У   И   Д О П У Н У 
П Р О Г Р А М А ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

У члану 2.  став I Програма отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини 
Града Зрењанина за 2017. годину („Сл. лист 
града Зрењанина” бр. 5/17, 19/17, 26/17 и 
32/17-испр.), допуњује се табела тако што се 
после реда са редним бројем 59, додају се 
нови редови са првим следећим редним 
бројем 60, а како следи: 
 

60. 14619/142 Зрењанин I 22545 Дрварска 8301 
ПГР “ Мужља” ("Сл 
лист града Зрењанина"  

бр.5/16) 

Део за 
породично 
становање 

јавни пут, водоводна мрежа,  
мрежа фекалне канализације, 

и јавна расвета 

61. 15365/93 Зрењанин I    22932 Југоисток I 18 04 26 

ПДР радне зоне 
“Југоисток 1”  

 ("Сл.лист града 
Зрењанина"  бр .01/06) 

Радна зона 

приступни пут, тротоар, јавна 
расвета, мрежа фекалне 

канализације, мрежа атмосферске 
канализације, водоводна мрежа 

 
Члан 2. 

 
Ова Измена и допуна програма 

објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а ступа на снагу у року од 8 
дана од дана објављивања у истом.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-151-16/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 58. Закона о јавним 
предузећима (Службени Гласник Републике 
Србије број 15/16), члана 30. став 1. тачка 8. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 05/17, 19/17 
и 26/17) и члана 33. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2017.годину (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 33/16 и 18/17), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 30.11.2017. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

  1. НАЛАЖЕ СЕ јавним предузећима 
и другим облицима организовања чији је 
оснивач Град Зрењанин  да 50% добити, 
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односно вишка прихода над расходима по 
завршном рачуну за 2016. годину уплате у 
буџет града Зрењанина. 
  Преостали део добити биће 
расподељен Одлуком о расподели добити уз 
сагласност оснивача. 
  2. Уплату извршити на уплатни 
рачун: 840-745143843-44 - Део добити 
Јавних предузећа према Одлуци Надзорног 
одбора у корист нивоа градова, по моделу 
97, са позивом на број одобрења 51-242. 
  3. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за 
финансије да прати спровођење овог 
Закључка. 
  4. Закључак објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-21/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), члана 15. и 19. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
29/16 и 34/16) а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.11.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
I 
 

ЗОРАН ЉУБОТИНА, дипл. 
економиста, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Туристичке 
организације града Зрењанина.  
 

II 
 

 Ово решење је коначно.  

 
III 

 
  Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.      
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-25/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17), члана 15. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
29/16 и 34/16) и члана 28. Статута 
Туристичке организације града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
31/16 и 34/16), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  дана 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 
 

ЗОРАН ЉУБОТИНА, дипл. 
економиста, именује се за директора 
Туристичке организације града Зрењанина, 
на период од четири године.  

 
II 
 

 Ово решење је коначно.  
 

III 
 

  Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
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Број: 06-151-26/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) и члана 13. Одлуке о преузимању 
вршења оснивачких права над Историјским 
архивом Зрењанин  (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/12 и 21/16) а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА ЗРЕЊАНИН  

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Управног одбора Историјског архива 
Зрењанин:     
- БОРА ТРТИЋ, архивски помоћник, 

представник запослених 
- ЖЕЉКО БАЈИЋ, виши архивски 

помоћник, представник запослених   
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-27/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) и члана 13. Одлуке о преузимању 
вршења оснивачких права над Историјским 
архивом Зрењанин  (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/12 и 21/16) а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 30.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ  за члана Управног 
одбора Историјског архива Зрењанин:   
 
- ГРОЗДАНА САНТРАЧ, архивиста, 

представник запослених 
- ЖЕЉКО БАЈИЋ, виши архивски 

помоћник, представник запослених   
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-28/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен 
текст 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) и члана 14. Одлуке о оснивању Завода 
за заштиту споменика културе Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 5/09, 11/11, 23/12, 21/16 и 29/16), а на 
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основу предлога Комисије за персонална 
питања Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 30.11.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 НАДА КНЕЖЕВИЋ, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Завода за 
заштиту споменика културе Зрењанин, 
представник запослених, на лични захтев.   
  

II 
 
 Ово Решење је коначно.  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-29/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен 
текст 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) и члана 14. Одлуке о оснивању Завода 
за заштиту споменика културе Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 5/09, 11/11, 23/12, 21/16 и 29/16), а на 
основу предлога Комисије за персонална 
питања Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 30.11.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
 
 

I 
 

ВЕСНА МАЈСТОРОВИЋ, дипл. 
историчар уметности, именује се за члана 
Управног одбора Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин, представник 
запослених.   

II 
 
 Ово Решење је коначно.  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-30/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) и на основу члана 6. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над 
здравственом установом Апотека Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
13/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 14/09 и 34/16), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 ДУШИЦИ СЛАВУЉ, престаје 
дужност члана Надзорног одбора Апотеке 
Зрењанин, због смрти.  
 

II 
 

 Ово решење је коначно.  
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III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-31/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 
26/17) и на основу члана 6. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над 
здравственом установом Апотека Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
13/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 14/09 и 34/16), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА  АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ЖЕЉКA ТРИШИЋ, дипл. 
економиста, именује се за члана Надзорног 
одбора Апотеке Зрењанин, представник 
запослених. 

II 
 

 Ово решење је коначно.  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-32/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. тачка 2. 
и 4.  Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
88/17) и члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе ''2. 
Октобар'' Зрењанин: 
- ВЛАДИСЛАВА САВИЋ МИЛИЋЕВИЋ, 
наставник разредне наставе, представник 
родитеља 

- БИЉАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, инжењер 
хемије, представник родитеља    

 
II 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-33/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
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лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе ''2. Октобар'' 
Зрењанин:  
- РАДОМИР ВИДРИЋ, машински 

инжењер, представник родитеља  
- СТАНИСЛАВ ТУЦО, медицински 

техничар, представник родитеља. 
 

II 
 

  Мандат Радомиру Видрићу и 
Станиславу Туцо траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''2. 
Октобар'' Зрењанин, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине 
града Зрењанина, број: 06-114-22/14-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
18/14). 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-34/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 

пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе 
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин: 
- АЛЕКСАНДАР ШАКИЋ, професор 

физичког васпитања, представник 
локалне самоуправе  

- РЕНАТА ЛАЗАР ДЕКАЊ, професор 
физике, представник запослених на 
лични захтев, 

- ЉИЉАНА РАИЋ, представник 
родитеља, на лични захтев. 

 
II 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-35/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин: 
- ИВАНА КОЈЧИЋ, представник локалне 

самоуправе, 
- ЗОРИЦА ЂУРИН, проф. разредне 

наставе, представник запослених, 
- ПРЕДРАГ ПАЈОВИЋ, представник 

родитеља.   
II 

 
  Мандат Ивани Којчић, Зорици 
Ђурин и Предрагу Пајовићу,  траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, који је 
именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-
27/14-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/14). 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-36/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''ДР АЛЕКСАНДАР 
САБОЉЕВ'' ЕЧКА   

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе ''Др 
Александар Сабољев'' Ечка: 
 
- ИВАНА МАНЂУКА, професор српског 

језика, представник запослених, на 
лични захтев, 

- МАРИНЕЛА КАЛИ, пословни секретар, 
представник родитеља.     

 
II 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-37/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''ДР АЛЕКСАНДАР 
САБОВЉЕВ'' ЕЧКА 
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I 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе ''Др Александар 
Сабовљев'' Ечка: 
- МИЛАН РАКАС, представник 

запослених, 
- БРЕНДА НЕЛА ЛИВИА, представник 

родитеља.   
II 

 
  Мандат Милану Ракасу и Бренди 
Нела Ливиа, траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''Др 
Александар Сабовљев'' Ечка, који је 
именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-
35/14-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/14). 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-38/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' СТАЈИЋЕВО 

 
 

I 
 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе 
''Свети Сава'' Стајићево:  
- МАРКО ВУКОВИЋ, машински 

инжењер, представник локалне 
самоуправе, на лични захтев, 

- ВЕСЕЛА ВУКОВИЋ, пословни 
администратор, представник родитеља. 

 
II 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-39/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

267 
 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' СТАЈИЋЕВО 

 
I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе ''Свети Сава'' 
Стајићево:  
 
- РАДОВАН БИТЕВИЋ, предузетник, 

представник локалне самоуправе,   
- ДЕЈАН ЈАЊИЋ, машински инжењер, 

представник родитеља. 
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II 
 
  Мандат Радовану Битевићу и Дејану 
Јањићу траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе ''Свети Сава'' 
Стајићево, који је именован 12.06.2014. 
године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-42/14-I (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 

 
IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-40/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

268 
 На основу члана 117. став 3. тачка 4.  
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
88/17) и члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној  30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 БОЖИДАР ЂУРИЦА, дипл. инг. 
грађевине, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Зрењанинске гимназије 
Зрењанин, представник родитеља.     
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 

 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-41/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 БРАНИСЛАВА ГОЛИЈАНИН, 
именује се за члана Школског одбора 
Зрењанинске гимназије Зрењанин, 
представник родитеља.     
 

II 
 
  Мандат Бранислави Голијанин, траје 
до истека мандата Школског одбора 
Зрењанинске гимназије Зрењанин, који је 
именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-
46/14-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/14). 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-42/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. тачка 4.  
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
88/17) и члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној  30.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 
'' ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Школског одбора Економско-
трговинске школе ''Јован Трајковић'' 
Зрењанин, представници родитеља:  
 
- ДУШАН ЖИВКОВ, дипл. инг. 

пољопривреде,  
- ДУШАН МАЉИЦА, магационер, 
- БОШКО СТОЈАНОВИЋ, саобраћајни 

техничар  
II 

 
 Ово Решење је коначно. 

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-43/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ  ШКОЛЕ 

'' ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе ''Јован 
Трајковић'' Зрењанин, представници 
родитеља:  
- СТЕВАН ВУКОВ, дипл. фармацеут, 
- ЛАЗАР ДОРОШКОВ, агро-економиста, 
- ДРАГАНА ТРИЧКОВИЋ, дипл. 

економиста.   
II 

 
  Мандат Стевану Вукову, Лазару 
Дорошков и Драгани Тричковић,  траје до 
истека мандата Школског одбора 
Економско-трговинске школе ''Јован 
Трајковић'' Зрењанин, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине 
града Зрењанина, број: 06-114-47/14-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
18/14). 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 

 
IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-44/17-I 
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Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. тачка 4.  
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
88/17) и члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној  30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ДРАГАН РАКИЋ, дипл. инг. 
технологије, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, представник родитеља.     
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-45/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

273 
 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  
ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

 Др СВЈЕТЛАНА ЖДРАЛЕ, 
специјалиста педијатрије, именује се за 
члана Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, представник родитеља.     
 

II 
 
  Мандат Свјетлани Ждрале, траје до 
истека мандата Школског одбора 
Медицинске школе Зрењанин, који је 
именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-
51/14-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/14). 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-46/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. тачка 4.  
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
88/17) и члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној  30.11.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-
ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ 

ШКОЛЕ ''УРОШ ПРЕДИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана Школског одбора Хемијско-
прехрамбене и текстилне школе ''Урош 
Предић'' Зрењанин, представници родитеља:  
- МАЈА ВУЛОВИЋ, медицинска сестра, 
- БИЉАНА КИЈАЦ, текстилни техничар. 
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-47/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-
ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ 

ШКОЛЕ ''УРОШ ПРЕДИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

 
 
 

I 
 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе ''Урош Предић'' Зрењанин, 
представници родитеља:  
- ЗОРИЦА МИЛИНКОВИЋ, козметичар, 
- МИЛАН МАРКОВИЋ, дипломирани 

машински инжењер. 
 

II 
 
  Мандат Зорици Милинковић и 
Милану Марковићу, траје до истека мандата 
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 
текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин, 
који је именован 12.06.2014. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 
06-114-50/14-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-48/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. тачка 4.  
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
88/17) и члана 30. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној  30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ   

''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН 
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I 
 

 БОРО РАЈЧЕВИЋ, маш. техничар, 
разрешава се дужности члана Школског 
одбора Електротехничке и грађевинске 
школе ''Никола Тесла'' Зрењанин, 
представник родитеља    
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-49/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ   

''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН 
I 

 
 ЗОРИЦА КОЗЛОВАЧКИ, мастер 
музичке уметности, именује се за члана 
Школског одбора Електротехничке и 
грађевинске школе ''Никола Тесла'' 
Зрењанин, представник родитеља    
 

II 
 
  Мандат Зорици Козловачки, траје до 
истека мандата Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе 

''Никола Тесла'' Зрењанин, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине 
града Зрењанина, број: 06-114-48/14-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
18/14). 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 

 
IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-50/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ '' ЈОСИФ 

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 АЛЕКСАНДРА ДАБИЋ, музички 
сарадник, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф 
Маринковић'' Зрењанин, представник 
родитеља, на лични захтев.     
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-51/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ '' ЈОСИФ 

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ВЕСНА ГОРШЋАК, васпитач, 
именује се за члана Школског одбора 
Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' 
Зрењанин, представник родитеља.     
 

II 
 
  Мандат Весни Горшћак, траје до 
истека мандата Школског одбора Музичке 
школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин, који 
је именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-
52/14-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/14). 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 

 
IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-52/17-I 

Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 117. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 МАРИЈА БАРНА, професор 
разредне наставе, разрешава се дужности 
члана Управног одбора Предшколске 
установе Зрењанин, представник локалне 
самоуправе, на лични захтев.     
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-53/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17) и члана 
30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 
5/17, 19/17 и 26/17), а на основу предлога 
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Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
30.11.2017. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 МОНИКА КОВАЧ, економски 
техничар, именује се за члана Управног 
одбора Предшколске установе Зрењанин.  

 
II 

 
  Мандат Моники Ковач, траје до 
истека мандата Управног одбора 
Предшколске установе Зрењанин, који је 
именован 05.07.2017. године, Решењем 

Скупштине града Зрењанина, број: 06-87-
68/17-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 19/17). 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-151-54/17-I 
Дана: 30.11.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р.
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