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На основу члана 8. став 1. Закона о 

матичним књигама (''Службени гласник 

РС'', бр. 20/09, 145/14 и 47/18), члана 32. 

став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон 

47/18) и чл. 30. став 1. тачка 6. 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, по 

прибављеном мишљењу Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број: 

20-00-191/2018-26 од 17. децембра 2018. 

године, на седници одржаној 20.12.2018. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. Овом Одлуком одређују се 

матична подручја за која се воде матичне 

књиге на територији града Зрењанина и 

седишта матичних подручја.  

 2. Матична подручја за која се воде 

матичне књиге на територији града 

Зрењанина су:  

1) матично подручје Зрењанин, које 

чине насељена места: Зрењанин, Арадац, 

Јанков Мост и Клек;  

2) матично подручје Лазарево, које 

чине насељена места: Ботош, Банатски 

Деспотовац, Лазарево, Tомашевац и 

Орловат; 

            3) матично подручје Ечка, које чине 

насељена места: Ечка, Бело Блато, Лукино 

Село, Лукићево, Михајлово и Стајићево;    

            4) матично подручје Меленци, које 

чине насељена места: Меленци, Елемир и 

Тараш; 

5) матично подручје Перлез, које 

чине насељена места: Перлез, Книћанин, 

Фаркаждин и Чента.  

 

 3. Седишта матичних подручја из 

тачке 2. ове одлуке су: 

1) седиште матичног подручја 

Зрењанин је у Зрењанину; 

 2) седиште матичног подручја 

Лазарево је у Лазареву; 

 3) седиште матичног подручја Ечка 

је у Ечки; 

 4) седиште матичног подручја 

Меленци је у Меленцима; 

 5) седиште матичног подручја 

Перлез је у Перлезу. 

 4. Даном почетка примене ове 

Одлуке престаје да важи Одлука о 

одређивању матичних подручја на 

територији града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 31/14 и 

''Службени гласник РС'', број 22/15). 

 5. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', а почеће да се 

примењује од 1. јануара 2019. године. 

6.  Ову Одлуку објавити и у 

"Службеном листу града Зрењанина".  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-4/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 

(“Сл. гласник РС”, бр. 68/18, 41/18, 44/18 - 

др. закон и 83/18), члана 30. став 1. тачка 

35. и члана 107. став 1. Статута града 

Зрењанина ( “Сл. лист Града Зрењанина”, 

бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 

20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), 
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Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 20.12.2018. године донела је  

 

ОДЛУКУ 

О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

И ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

  Овом одлуком ближе се уређују 

услови и начин обављања ауто такси 

превоза путника и лимо сервиса на 

територији Града Зрењанина. 

 

Члан 2. 

  Градоначелник, у складу са законом 

и саобраћајно-техничким условима, доноси 

програм којим се дефинише оптимално 

организовање такси превоза, на предлог 

надлежне организационе јединице Градске 

управе за послове саобраћаја. 

Саобраћајно-технички услови из става 

1. овог члана дефинишу се у петогодишњем 

периоду, а на основу карактеристика 

превозних захтева-вожњи и стања 

техничког регулисања саобраћаја на 

територији града Зрењанина. 

Градоначелник ће на основу програма 

из става 1. овог члана донети акт којим се 

утврђује дозвољени број возила за 

обављање такси превоза. 

 

Члан 3. 

  Такси превоз могу обављати 

привредна друштва и предузетници чија је 

претежна делатност такси превоз, који су за 

обављање те делатности регистровани у 

Регистру привредних субјеката, у складу са 

законом којим се уређује регистрација 

привредних субјеката и који имају 

одобрење надлежне организационе 

јединице Градске управе за послове 

саобраћаја за обављање такси превоза ( у 

даљем тексту: превозник). 

  Привредни субјекти из става 1. овог 

члана не могу било којом својом радњом 

која се односи на давање на коришћење 

кровне ознаке са називом “ТАXI”, 

одобрења, такси дозвола, такси возила и 

друго, да омогуће другим правним лицима, 

предузетницима или физичким лицима која 

не испуњавају услове прописане законом да 

обављају такси превоз. 

  Такси превоз под условима из става 

1. овог члана може се обављати на 

територији града Зрењанина за коју 

превозник има издато важеће одобрење 

надлежне организационе јединице Градске 

управе за послове саобраћаја за обављање 

ауто такси делатности. 

  Изузетно, превозник може да обави 

такси превоз преко или на територији града 

Зрењанина, односно превоз који се 

завршава на територији јединице локалне 

самоуправе за коју нема одобрење за 

обављање ауто такси делатности, ако је 

такси превоз започет на територији 

јединице локалне самоуправе која му је 

издала одобрење. 

  Превозник који обави превоз у 

смислу става 4. овог члана обавезан је да 

одмах по обављеном такси превозу уклони 

кровну ознаку и не може да пружа услуге 

такси превоза на територији града 

Зрењанина уколико нема издато важеће 

одобрење надлежне организационе 

јединице Градске управе за послове 

саобраћаја за обављање ауто такси 

делатности.  

  У случају превоза из става 4. овог 

члана, односно када исти путник има 

намеру да након искрцавања истим возилом 

настави превоз, превозник је дужан да 

уклони кровну ознаку у тренутку када 

путник напусти путнички простор возила, 

чека на путника без заустављања рада 

таксиметра, а по повратку тог путника у 

путнички простор возила превозник је 

обавезан да на прописан начин поново 

истакне ауто такси ознаку. 

 

Члан 4. 

  Такси возач је физичко лице које 

управља такси возилом и обавља такси 

превоз као предузетник или као запослени 

код предузетника или привредног друштва 

у складу са законом и овом одлуком ( у 

даљем тексту: такси возач). 

 

Члан 5. 

  Превозник може да почне са радом, 

односно да обавља такси превоз када, поред 

законом утврђених услова, испуни и услове 

утврђене овом одлуком.  

 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

Члан 6. 

  За обављање такси превоза 

предузетник, поред услова прописаних 
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законом, мора да испуњава и следеће 

услове: 

  1) да има возачку дозволу “Б” 

категорије; 

  2) да има звање возача путничког 

аутомобила трећег степена стручне спреме 

или звање возача аутобуса и теретног 

моторног возила четвртог степена стручне 

спреме или звање техничара друмског 

саобраћаја или звање возача специјалисте 

петог степена стручне спреме; 

  3) да има радно искуство на 

пословима возача моторног возила од 

најмање пет година; 

  4) да има уверење о здравственој 

способности за управљање моторним 

возилом које је прописима којима се 

уређује безбедност саобраћаја на путевима 

утврђено за возаче којима је управљање 

возилом основно занимање; 

  5) да поседује Сертификат о 

положеном испиту о познавању територије 

Града и прописа из области саобраћаја; 

  6) возач не може бити лице које је 

осуђено на казну затвора дужу од две 

године за кривично дело против живота и 

тела, полне слободе, имовине, безбедности 

јавног саобраћаја, здравља људи и јавног 

реда и мира, док трају правне последице 

осуде, као ни лице коме је изречена 

заштитна мера забране управљања 

моторним  возилом, док траје изречена 

мера; 

  7) да је власник најмање једног 

регистрованог путничког возила, при чему 

ће се прималац лизинга у смислу ове одлуке 

сматрати власник возила уколико је уписан 

у саобраћајној дозволи као корисник 

возила; 

  8) да је извршио преглед такси 

возила код надлежног инспектора и 

  9) да има закључен уговор о раду са 

лицима запосленим на позицији такси 

возача и пријаву на обавезно социјално 

осигурање. 

 

Члан 7. 

  За обављање такси превоза, 

привредно друштво односно друго правно 

лице, поред услова прописаних законом, 

мора да испуњава и услове из члана 6. став 

1.  тач. 7), 8) и 9) ове одлуке. 

  Превозник из става 1. овог члана 

одговоран је да се такси возач у 

прописаном року подвргне редовном 

здравственом прегледу и да води 

евиденцију о тим прегледима. 

  

Члан 8. 

  Такси возач, поред услова 

прописаних законом, мора да испуњава и 

услове из члана 6. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 

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.  

 

Члан 9. 

  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 

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 10. 

  Такси возило којим се обавља такси 

превоз, поред услова прописаних законом, 

мора да испуњава и следеће услове: 

  1) да је регистровано за пет места за 

седење, укључујући и место за седење 

возача; 

  2) да има најмање двоја врата са 

десне стране и управљач на левој страни; 

  3) да има клима уређај који није 

накнадно уграђен; 

  4) да размак осовина буде најмање 

2.550 mm и запремине корисног пртљажног 

простора најмање 350 l; 

  5) да има уграђен исправан, 

пломбиран, баждарен и опремљен 

инсталацијама таксиметар, који је подешен 

у складу са чланом 30. став 5. ове одлуке, 
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што се доказује исправом издатом од 

стране овлашћене организације, који мора 

бити постављен тако да износ на 

таксиметру буде путнику видљив и да се 

његовим укључењем, светло на кровној 

ознаци из тачке 7. овог става искључује; 

  6) да је регистровано према месту 

седишта привредног друштва, односно 

предузетника са регистарским таблицама 

чија регистарска ознака садржи латинична 

слова TX на задње две позиције; 

  7) да на крову возила има истакнуту 

кровну ознаку опремљену уређајем за 

осветљење која садржи податке прописане 

чланом 29. ове одлуке и 

  8) да је извршио преглед такси 

возила код надлежног инспектора. 

  Редован технички преглед такси 

возила врши се сваких шест месеци. 

 

Члан 11. 

  Надлежни инспектор проверава 

испуњеност услова за такси возило, 

прописаних законом и чланом 10. ове 

одлуке, о чему саставља записник.  

  Испуњеност услова утврђених 

законом и чланом 10. став 1. тач. 1), 2), 5), 

6) и 7) ове одлуке надлежни инспектор 

утврђује прегледом возила. 

  Поред услова из става 2. овог члана, 

надлежни инспектор проверава и 

испуњеност следећих услова: 

  1) да има исправан суви 

противпожарни апарат са важећим роком 

употребе, на приступачном месту; 

  2) да има исправно грејање, 

вентилацију и унутрашње осветљење; 

  3) да има блок-рачун; 

  4) да је чисто, уредно, обојено и без 

унутрашњих и спољашњих оштећења 

(естетски изглед); 

  5) да је важећи ценовник услуга 

тако постављен у такси возилу да је видљив 

путнику; 

  6) да поседује доказ о плаћеном 

паркингу за такси стајалиште и  

  7) да испуњава услове у погледу 

границе издувне емисије прописане 

најмање нормом “ЕУРО-3” . 

  Образац ценовника из става 3. тачка 

5) овог члана израђује надлежна 

организациона јединица Градске управе за 

послове саобраћаја уз сагласност Градског 

већа. 

  О састављеним записницима 

надлежни инспектор води евиденцију. 

  Превозник је дужан да једном 

годишње изврши редован преглед такси 

возила код надлежног инспектора. 

 

Члан 12. 

  Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја 

најмање једном у три године врши проверу 

испуњености услова у погледу пословног 

угледа. 

 

III ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА И ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ 

ДОЗВОЛЕ  

Члан 13. 

  Захтев за издавање одобрења за 

обављање такси превоза на територији 

града Зрењанина подноси се надлежној 

организационој јединице Градске управе за 

послове саобраћаја. 

  Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја издаје 

одобрење за обављање такси превоза ако је 

број возила који се уноси у одобрење у 

оквиру дозвољеног броја такси возила и ако 

предузетник и привредно друштво  

испуњавају услове из чл. 6. и 7. ове одлуке. 

  Привредно друштво и предузетник 

дужан је да у року од 40 дана од дана 

пријема одобрења пријави почетак 

обављања делатности органу надлежном за 

регистрацију привредних субјеката као и да 

надлежној организационој јединици 

Градске управе за послове саобраћаја, 

достави доказе о испуњености услова из 

члана 10. став 1. тач. 5), 6) и 7) ове одлуке и 

записник из члана 11. став 1. ове одлуке.  

  Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја на 

основу издатог одобрења из става 2. овог 

члана издаје уверење које садржи марку, 

тип и број шасије возила, на основу кога се 

у складу са прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима, издају 

регистарске таблице чија регистарска 

ознака садржи латинична слова ТХ на 

задње две позиције, према месту седишта 

привредног друштва, односно 

предузетника.  

  Ако у остављеном року не буду 

достављени докази из става 3. овог члана 

Градско веће укинуће одобрење.  

  Такси превознику који у 

остављеном року достави доказе из става 3. 

овог члана, надлежна организациона 
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јединица Градске управе за послове 

саобраћаја, издаје такси дозволу за возача и 

такси дозволу за возило. 

  Такси дозвола за такси возача издаје 

се са роком важења од три године, односно 

за лица запослена код предузетника или 

неког другог правног лица до истека 

уговора о раду, а најдуже до три године, 

након чега се иста мора обновити.  

  Такси дозвола за такси возило 

издаје се са роком важења од једне године, 

односно до истека регистрације и након 

тога се мора обновити. 

  Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја води 

евиденцију о издатим одобрењима за 

обављање делатности такси превоза и 

издатим такси дозволама. 

 

Члан 14. 

  Обрасце такси дозвола из члана 13. 

став 6. ове одлуке израђује надлежна 

организациона јединица Градске управе за 

послове саобраћаја уз сагласност Градског 

већа. 

  Такси дозвола за такси возило 

садржи следеће податке: 

  1) редни број регистра; 

  2) име и презиме предузетника и 

његов јединствени матични број, односно 

назив привредног друштва; 

  3) матични број; 

  4) адреса седишта; 

  5) марку, тип, број шасије и 

регистарску ознаку такси возила; 

  6) датум издавања такси дозволе, 

рок важења и 

  7) заштитни број обрасца. 

 

Члан 15. 

  Такси дозвола за такси возача 

садржи следеће податке: 

  1) редни број регистра; 

  2) фотографију возача; 

  3) име, презиме и јединствени 

матични број; 

  4) адресу пребивалишта; 

  5) име и презиме односно назив и 

адреса седишта превозника код кога је 

возач запослен; 

  6) датум издавања такси дозволе, 

рок важења и 

  7) заштитни број обрасца. 

 

Члан 16. 

  Такси превозник је дужан да 

пријави надлежној организационој 

јединици Градске управе за послове 

саобраћаја: 

  1) сваку промену у погледу возила и 

возача за које су издате одговарајуће такси 

дозволе, у року од 15 дана од дана настале 

промене и 

  2) прекид обављања делатности у 

року од два дана од дана пријаве у регистру 

привредних субјеката. 

 

IV ТАКСИ-СТАЈАЛИШТЕ 

Члан 17. 

  Такси стајалишта ( у даљем тексту: 

стајалишта) су места на јавној саобраћајној 

или другој посебно уређеној површини која 

су одређена и уређена за пристајање такси 

возила, чекање и пријем путника и која су 

обележена саобраћајном сигнализацијом 

сходно прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима. 

Стајалишта из става 1. овог члана 

одређују се саобраћајним пројектом такси 

стајалишта на који даје сагласност 

надлежна организациона јединица Градске 

управе за послове саобраћаја. 

 

Члан 18. 

Стајалишта могу да буду стална, 

привремена и повремена. 

Стална стајалишта су одређене и 

уређене површине јавне намене за 

организовано обављање такси провоза, 

односно за укрцавање и искрцавање 

путника и пријем позива из диспечерског 

центра. 

Привремена стајалишта су одређене 

површине јавне намене које се користе до 

привођења намени утврђеној 

урбанистичким планом. 

Повремена стајалишта су одређене 

површине јавне намене које се користе за 

време одржавања сајмова, пијаца, већих 

спортских и културних манифестација и 

значајних скупова. 

На стајалишту се места за стајање 

такси возила обележавају хоризонталном 

сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на 

крају стајалишта истом бојом уписује се 

ознака “TAXI”. 

На почетку стајалишта поставља се 

вертикална сигнализација за означавање 

такси стајалишта са допунском таблом 

којом се одређује број паркинг места и 

режим паркирања, у складу са правилником 

о саобраћајној сигнализацији. 

 

 



Страна 524         Број 29              Службени лист града Зрењанина             20. децембар 2018. год. 

 
Члан 19. 

О постављању вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације на 

стајалиштима, одржавању постојеће 

саобраћајне сигнализације и одржавању 

стајалишта у зимским и летњим условима 

стара се “Јавно предузеће за урбанизам” 

Зрењанин. 

Члан 20.  

Стајалишта могу да користе само 

превозници који имају одобрење за 

обављање такси превоза, такси дозволе из 

члана 13. став 6. ове одлуке и доказ о 

плаћеном паркингу за такси стајалиште. 

Доказ о плаћеном паркингу за такси 

стајалиште из става 1. овог члана издаје 

ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин на 

захтев превозника. 

На стајалишту се такси возила 

постављају у складу са сигнализацијом и у 

границама обележених такси места. 

За време коришћења стајалишта такси 

возач је обавезан да буде у свом такси 

возилу или поред свог такси возила. 

Превозник не може користити 

аутобуска стајалишта која су одлуком 

Скупштине града Зрењанина одређена за 

линијски превоз путника. 

Такси возач који обавља такси превоз 

не може такси возило да постави у околини 

стајалишта, на удаљености која је мања од 

100м од његове најближе спољне ивице. 

 

V НАЧИН РАДА ТАКСИ ВОЗАЧА 

Члан 21. 

У возилу којим се обавља такси превоз 

мора се налазити: 

1) фотокопија одобрења или одобрење 

у електронском облику; 

2) записник о прегледу возила; 

3) такси дозвола за возача; 

4) такси дозвола за возило; 

5) ценовник утврђен одлуком јединице 

локалне самоуправе; 

6) уговор о раду за возача запосленог 

код такси превозника и пријаву на обавезно 

социјално осигурање (извод из центалног 

регистра обавезног социјалног осигурања); 

7) полиса осигурања путника у јавном 

превозу од последица несрећног случаја; 

8) обавештење надлежне 

организационе јединице Градске управе за 

послове саобраћаја о броју телефона на који 

корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу; 

9) фотокопија сагласности или 

сагласност у електронском облику из члана 

29. став 3. ове одлуке; 

10) лекарско уверење о способности 

возача за управљање возилом и  

11) Сертификат о положеном испиту о 

познавању територије Града и прописа из 

области саобраћаја. 

 

Члан 22. 

Такси возач може такси превоз да 

започне са стајалишта, на радио и 

телефонски позив из диспечерског центра 

или на заустављање путника у складу са 

законом. 

Путник може да користи такси возило 

по свом избору, осим када је телефонским 

позивом диспечерском центру наручио 

вожњу. 

Члан 23. 

Путник може да одбије да уђе у такси 

возило наручено путем диспечерског 

центра, ако основано посумња да је такси 

возач под утицајем алкохола или опојних 

дрога, ако је неуредан или ако је 

унутрашњост возила запрљана. 

 

Члан 24. 

Такси возач је дужан да у слободно 

такси возило прими сваког путника, као и 

лични пртљаг путника према величини 

простора за пртљаг и носивости такси 

возила. 

Такси возач није дужан да у такси 

возило прими лица под утицајем алкохола, 

опојних дрога или оболела од заразних 

болести, лица са изузетно запрљаном 

одећом, као и лични пртљаг путника којим 

би се угрозила безбедност и здравље људи, 

испрљало или оштетило такси возило. 

Такси возач не сме да прими у такси 

возило децу млађу од шест година без 

пунолетног пратиоца. 

Такси возилом не могу се без 

пристанка такси возача превозити кућни 

љубимци. 

Члан 25. 

Такси возач је обавезан да се за време 

обављања такси превоза према путницима 

опходи са пажњом и поштовањем. 

Такси возач је обавезан да за време 

такси превоза буде уредан, адекватно 

одевен и обувен, да не пуши у такси возилу 

за време вожње, као и да није под утицајем 

алкохола или опојних дрога. 
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Члан 26. 

Такси возач је обавезан да непосредно 

пре започињања вожње са путником, 

укључи таксиметар и да га искључи одмах 

након завршене вожње. 

У случају да такси возач не укључи 

таксиметар на почетку вожње, путник није 

у обавези да плати цену услуге такси 

превоза. 

Члан 27. 

Такси возач дужан је да путника 

превезе најкраћом могућом трасом до 

одредишта, а ако то није и најповољнија 

траса у погледу цене превоза, дужан је да 

препоручи трасу, осим у случају када 

путник захтева одређену трасу. 

 

Члан 28. 

Такси возила могу користити 

саобраћајне траке намењене за јавни 

градски и приградски превоз путника 

искључиво за кретање. 

 

VI КРОВНА ОЗНАКА 

Члан 29. 

Кровна ознака служи за 

идентификацију такси возила и поред 

инсталираног осветљења садржи следеће 

податке: 

1) натпис “ТАXI” и 

2) грб Града. 

Кровна ознака возила превозника који 

су чланови удружења садржи, поред 

података из става 1. овог члана и назив 

удружења. 

Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја издаје 

сагласност такси превознику за постављање 

кровне ознаке. 

Такси возач је дужан да кровну ознаку 

држи укључену увек када је возило 

слободно. 

На кровној ознаци не могу се 

постављати рекламно-пропагандне поруке. 

Уколико такси возач такси возило 

користи за сопствене потребе  или уколико 

не обавља делатност такси превоза, дужан 

је да кровну ознаку привремено скине са 

такси возила. 

 

VII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

Члан 30. 

Цену услуге за обављање такси превоза 

чини збир појединачних цена, и то: за старт, 

по једном пређеном километру, по времену 

чекања и по комаду пртљага који се 

превози, које се одређују у зависности од 

доба дана и ноћи, од дана у недељи и 

подручја на коме се вожња обавља. 

Такси тарифа такси превоза, као и 

економски најнижа цена у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора 

обављати на територији града Зрењанина, 

утврђују се посебном одлуком Скупштине 

града Зрењанина. 

На  економски најнижу цену у оквиру 

такси тарифе, превозници не могу да дају 

попуст. 

Накнада за обављање такси превоза 

утврђује се на основу важећег и истакнутог 

ценовника услуга и наплаћује се у износу 

који покаже таксиметар, на месту 

опредељења путника. 

Тарифирање таксиметра из става 1. 

овог члана (баждарење) мора бити 

усклађено са ценовником. 

У цену такси превоза урачунат је и 

превоз личног пртљага. 

Под личним пртљагом подразумевају 

се торбе и кофери које путник може држати 

са собом, а да при том не заузима простор 

за смештај осталих путника. 

Ценовником мора да се предвиди 

посебна доплата за пртљаг путника који се 

због своје величине и тежине мора 

сместити у пртљажник такси возила. 

Са посебном доплатом за пртљаг 

путник мора да буде упознат и сагласан пре 

започињања такси превоза, у супротном 

путник није у обавези да исту плати. 

 

Члан 31. 

Такси превозник је дужан да изда 

рачун кориснику услуге такси превоза за 

обављени превоз који садржи датум, 

релацију или километражу, цену превоза и 

који је потписан и оверен печатом 

превозника. 

Члан 32. 

У случају немогућности да заврши 

започети такси превоз, такси возачу 

припада као накнада половина износа који 

покаже таксиметар у моменту прекида 

такси превоза, осим у случају квара такси 

возила, када му не припада накнада. 

У случају квара такси возила, такси 

возач је дужан да путнику обезбеди 

наставак започетог такси превоза другим 

такси возилом. 

Такси возач може у току превоза, на 

захтев путника, да прими у возило и друга 

лица. 
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Када путник који је примљен у току 

превоза настави да користи такси возило, 

место изласка претходног путника сматра 

се местом са кога је такси возач започео 

нови такси превоз. 

 

VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

Члан 33. 

Одобрење из члана 13. ове одлуке, 

престаје да важи у следећим случајевима: 

1) брисањем привредног друштва и 

предузетника из регистра привредних 

субјеката; 

2) променом седишта привредног друштва, 

односно седишта и пребивалишта 

предузетника, на територију друге јединице 

локалне самоуправе; 

3) правноснажношћу одлуке којом је 

привредном друштву изречена заштитна 

мера забране вршења делатности јавног 

превоза у друмском саобраћају, прописана 

законом којим се уређују привредни 

преступи или законом којим се уређују 

прекршаји; 

4) правноснажношћу одлуке којом је 

предузетнику изречена заштитна мера 

забране вршења делатности јавног превоза 

у друмском саобраћају прописана законом 

којим се уређују прекршаји и  

5) у другим случајевима предвиђеним 

законом за престанак рада превозника. 

 

Члан 34. 

У случајевима из члана 33. ове одлуке 

надлежна организациона јединица Градске 

управе за послове саобраћаја донеће 

решење о престанку важења одобрења из 

члана 13. ове одлуке. 

 

IX ЛИМО СЕРВИС 

 

Члан 35. 

Лимо сервис је јавни превоз који се 

обавља путничким возилом које је 

изнајмљено са услугом возача. 

 

Члан 36. 

Привредно друштво или предузетник 

може да обавља лимо сервис ако поседује 

решење надлежне организационе јединице 

Градске управе за послове саобраћаја, којим 

је утврђено да привредно друштво или 

предузетник има регистровану претежну 

делатност “такси превоз” и испуњава 

услове у погледу седишта и  пословног 

угледа. 

Члан 37. 

Лимо сервис може се обављати само 

путничким возилима која имају једну од 

следећих карактеристика: 

1) возило од историјског значаја 

(олдтајмер);  

2) лимузина која није серијски произведена 

и има дужину најмање 7 m;  

3) возило високе класе, односно луксузно 

возило које има вредност већу од 25.000 

евра каталошке вредности, у динарској 

противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан подношења 

захтева за издавање решења, као и које није 

старије од пет година;  

4) возило са 7+1 или 8+1 места за седење 

које има уграђен дигитални тахограф и није 

старије од пет година.  

Путничка возила из става 1. тач. 1), 2) и 

3) овог члана морају у доњем десном углу 

ветробранског стакла путничког возила да 

имају таблу на којој је исписано пословно 

име превозника и речи “лимо сервис”. 

Путничко возило из става 1. тачка 4) 

овог члана мора на бочним странама имати 

пословно име превозника и натпис “лимо 

сервис”.  

Прималац лизинга и закупац путничког 

возила из става 1. тачка 4) овог члана 

сматра се власником у погледу права и 

обавеза из става 3. овог члана.  

Услов у погледу возила испуњава 

привредно друштво или предузетник ако у 

власништву или лизингу има најмање једно 

путничко возило из става 1. овог члана. 

Ако испуњава услов из става 5. овог 

члана, привредно друштво или предузетник 

за обављање лимо сервиса може користити 

путничка возила из става 1. овог члана и по 

основу закупа, који не може бити краћи од 

шест месеци. 

Уговор о закупу путничког возила мора 

бити оверен код органа надлежног за оверу, 

ако је једна од уговорних страна физичко 

лице. 

Путничка возила којима се обавља 

лимо сервис, а која су узета у закуп, не могу 

се давати у подзакуп. 

 

Члан 38. 

Услов у погледу возача испуњава 

привредно друштво или предузетник, ако у 

радном односу има најмање једног возача.  
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Возач путничког возила из члана 37. 

став 1. тач. 1), 2) и 3) ове одлуке мора да 

има најмање  21 годину старости, као и да 

најмање три године има возачку дозволу Б 

категорије.  

Возач путничког возила из члана 37. 

став 1. тачка 4) ове одлуке мора да има 

лиценцу за обављање послова 

професионалног возача возила најмање Д1 

категорије. 

Члан 39. 

Превозник је дужан да надлежној 

организационој јединици Градске управе за 

послове саобраћаја, пријави сваку промену 

у погледу седишта и возила која су унета у 

решење из члана 36. ове одлуке, у року од 

15 дана од дана настале промене. 

 

Члан 40. 

Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја, води 

евиденцију превозника који имају право на 

обављање лимо сервиса. 

Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја 

најмање једном у три године врши проверу 

испуњености услова за обављање лимо 

сервиса. 

Члан 41. 

У возилу којим се обавља лимо сервис 

мора се налазити фотокопија решења или 

решење у електронском облику из члана 36. 

ове одлуке, уговор из члана 43. став 1. ове 

одлуке и уговор о раду за возача, односно 

други уговор у складу са законом којим се 

уређују права, обавезе и одговорности из 

радног односа, односно по основу рада или 

оверена фотокопија, односно електронски 

облик тих уговора за возаче који су радно 

ангажовани. 

 

Члан 42. 

Превозник је дужан да:  

1) на улазу у седиште, односно простор 

у коме обавља делатност видно истакне 

пословно име и седиште;  

2) на улазу у простор у коме обавља 

делатност видно истакне радно време и да 

га се придржава у свом пословању;  

3) у сваком пословном простору, 

односно месту пословања, истакне цене 

услуга које пружа, односно пре пружене 

услуге обавести корисника о висини цене;  

4) се придржава цена из тачке 3) овог 

става;  

5) у делу издавања рачуна поступи на 

прописан начин;  

6) на истинит, јасан, разумљив и 

необмањујући начин у истицању понуде 

обавештава кориснике о услузи превоза 

коју нуди, у погледу врсте, начина пружања 

услуге превоза, цене и др;  

7) води евиденцију уговорених превоза 

која садржи податке о путничком возилу, 

возачу и трајању превоза;  

8) сву документацију у вези са 

уговореним превозима чува две године. 

Возач путничког возила мора бити у 

радном односу или радно ангажован код 

превозника. 

Члан 43. 

Лимо сервис обавља се на основу 

уговора, закљученог у писаном или 

електронском облику, тако што се путничко 

возило изнајмљује у целини. Сврху, циљ и 

трајање превоза утврђује корисник превоза 

и сви путници су сагласни са дестинацијом 

и током путовања, односно врстом услуге. 

Цена превоза се не обрачунава и не 

наплаћује на начин који је карактеристичан 

за остале врсте превоза (такси превоз, 

линијски превоз, ванлинијски превоз и 

посебан линијски превоз).  

У возилу којим се обавља превоз мора 

се налазити документација из које се 

несумњиво може утврдити сврха, циљ и 

трајање путовања, као и начин 

обрачунавања цене превоза.  

Цена превоза се обрачунава на основу 

јединице времена (час или дан), при чему 

трајање превоза не може бити краће од три 

часа.  

Лимо сервис не може се нудити на 

јавним површинама (путевима, трговима, 

такси или аутобуским стајалиштима и сл.).  

Лимо сервис се може обавити само ако 

је превоз претходно уговорен у седишту 

превозника.  

Превозник је дужан да у седишту 

евидентира превоз пре отпочињања 

превоза. 

Након извршења превоза возило се 

мора без одлагања вратити у седиште, осим 

ако се отпочиње превоз по новом уговору о 

превозу, који је закључен и евидентиран 

пре него што је возило напустило седиште.  

Забрањено је прихватање, 

посредовање, обављање и оглашавање лимо 

сервиса које корисника превоза доводи у 

заблуду о којој врсти превоза се ради. 
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X НАДЗОР 

Члан 44. 

Надзор над применом ове одлуке врши 

надлежна организациона јединица Градске 

управе за послове саобраћаја. 

Инспекцијски надзор над применом 

ове одлуке и других аката донетих на 

основу ове одлуке у оквиру своје 

надлежности врши Одељење инспекција 

Градске управе града Зрењанина. 

Превозник и такси возач су дужни да 

саобраћајном инспектору омогуће 

несметано вршење послова,  ставе на увид 

потребна документа и у року који одреди 

инспектор доставе потребне податке и 

поступе по налогу инспектора. 

Контролу над применом одредаба ове 

одлуке врши и комунална полиција. 

 

Члан 45. 

У вршењу надзора инспектор је 

овлашћен да: 

1) нареди отклањање недостатака у 

погледу испуњености услова прописаних за 

обављање такси превоза; 

2) поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка; 

3) изрекне новчану казну у фиксном 

износу; 

4) искључи возило којим се обавља 

такси превоз, односно путничко возило 

којим се обавља лимо сервис, 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 

такси возила истог превозника, у трајању од 

30 дана; 

5) привремено одузме 

идентификациону исправу-такси дозволу до 

отклањања утврђене неправилности и изда 

потврду о одузимању исте; 

6) одузме регистарске таблице и 

саобраћајну дозволу када превозник уступи 

кровну ознаку или такси возило другом 

физичком или правном лицу одмах, а 

најкасније у року од два дана; 

7) привремено одузме такси возило 

које је употребљено за извршење прекршаја 

или привредног преступа, до правоснажног 

окончања прекршајног, односно поступка 

за привредне преступе и изда потврду о 

одузимању такси возила и 

8) уклони такси возило у случају да се 

такси возач не налази у такси возилу. 

Ако у вршењу послова инспекцијског 

надзора, инспектор утврди да лице које 

обавља лимо сервис нема решење из члана 

36. ове одлуке или да обавља лимо сервис 

путничким возилом које није унето у 

решење из члана 36. ове одлуке, дужан је и 

овлашћен да искључи путничко возило, 

одреди место паркирања и одузме 

саобраћајну дозволу и регистарске таблице 

у трајању од 90 дана, као и да поднесе 

пријаву за привредни преступ односно 

поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка. 

Члан 46. 

Привремено одузето такси возило које 

је употребљено за извршење прекршаја или 

привредног преступа, чува се до 

правоснажног окончања прекршајног, 

односно поступка за привредне преступе, о 

трошку превозника. 

Чување и поступање са такси возилом 

из става 1. овог члана врши се у складу са 

актом о начину одузимања, чувања и 

поступања са такси возилом који прописује 

министар надлежан за послове саобраћаја. 

 

Члан 47. 

Уколико саобраћајни инспектор, у 

поступку вршења инспекцијског надзора 

уочи повреду прописа из надлежности 

другог инспекцијског органа, обавестиће 

одмах о томе, писаним путем, надлежни 

инспекцијски орган. 

 

Члан 48. 

Ако у вршењу контроле комунални 

полицајац утврди да такси превоз обавља 

правно лице, предузетник или физичко 

лице које нема одобрење, дужан је и 

овлашћен да привремено искључи возило 

из саобраћаја одузимањем такси таблица, 

сачини записник о утврђеном  чињеничном 

стању, изда потврду о одузетим таблицама 

и без одлагања записник  и потврду достави 

надлежној организационој јединици 

Градске управе за послове саобраћаја. 

У вршењу комунално полицијског 

посла, поред законских овлашћења 

комунални полицајац је овлашћен да 

изрекне новчану казну у фиксном износу 

прописану овом одлуком, као и да поднесе 

захтев за вођење прекршајног поступка. 
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XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 49. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако: 

1) било којом својом радњом омогући 

другим правним или физичким лицима која 

не испуњавају услове прописане законом 

или овом одлуком да обављају такси превоз 

(члан 3. став 2); 

2) такси превоз обавља на територији 

града Зрењанина, ван територије јединице 

локалне самоуправе за коју има издато 

важеће одобрење за обављање такси 

превоза ( члан 3. став 3.); 

3) поступи супротно обавезама 

прописаним у одредбама члана 3. став 4.,5. 

и 6. ове одлуке; 

4) поступи супротно обавезама 

прописаним у одредбама члана 10. став 1. 

тачка 7) и члана 11. став 3. тач. 3), 4) и 5) 

ове одлуке; 

5) не обнови такси дозволу такси 

возача по протеку рока важења од три 

године, односно за лица запослена код 

предузетника или неког другог правног 

лица након истека уговора о раду (члан 13. 

став 7.); 

6) не обнови такси дозволу такси 

возила по протеку рока важења од једне 

године, односно након истека регистрације 

(члан 13. став 8.); 

7) такси возило постави на стајалште 

супротно сигнализацији и ван границе 

обележеног такси места (члан 20. став 3.); 

8) такси возило постави у околини 

стајалишта, на удаљености која је мања од 

100м од његове најбиже спољне ивице 

(члан 20. став 6.); 

9) кровна ознака такси возила није у 

складу са чланом 29. став 1. и 2. ове одлуке; 

10) не осветли кровну ознаку када је 

возило слободно(члан 29. став 4.);  

11) на кровној ознаци постави 

рекламно-пропагандне поруке (члан 29. 

став 5.); 

12) такси возило користи за сопствене 

потребе, а не скине кровну ознаку (члан 29. 

став 6.); 

13) не поступи у складу са чланом 44. 

став 3. ове одлуке; 

Новчаном  казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара казниће се такси возач у 

смислу члана 4. ове одлуке за прекршаје из 

става 1. тач. 2), 3), 7), 8), 10), 12) и 13) овог 

члана.  

 

Члан 50. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако: 

1) обавља такси превоз, а није му 

претежна делатност такси превоз путника 

или није регистрован у Регистру 

привредних субјеката за обављање ауто 

такси делатности или нема одобрење 

Градске управе града Зрењанина (члан 3. 

став.1); 

2) не испуњава услове из члана 6. став 

1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) ове 

одлуке; 

3) обавља делатност такси превоза 

такси возилом које не испуњава услове из 

члана 10. став 1. тачка 1), 2), 5), 6) и члана 

11. став 3. тачка 1), 2) и 7) ове одлуке;  

4) не изврши технички преглед такси 

возила у року утврђеном чланом 10. став 2. 

ове одлуке; 

5) поступи супротно члану 16. ове 

одлуке; 

6) за време коришћења стајалишта 

такси возач није у такси возилу или поред 

свог такси возила (члан 20. став 4.); 

7) користи аутобуска сталишта која су 

одлуком Скупштине града Зрењанина 

одређена за линијски превоз путника (члан 

20. став 5.); 

8) за време вршења услуга такси 

превоза код себе нема документацију 

прописану чланом 21. ове одлуке; 

9) одбије да прими путника у такси 

возило (члан 24. став 1.); 

10) ако у такси возило прими децу до 

шест година старости без пратиоца (члан 

24. став 3.); 

11) понашање и изглед нису у складу 

са одредбама члана 25. ове одлуке; 

12) непосредно пре започињања вожње 

са путником не укључи таксиметар или га 

не искључи одмах након завршетка вожње 

(члан 26. став 1.); 

13) путника не превезе најкраћим 

путем ( члан 27.); 

14) за извршену услугу превоза изврши 

наплату услуге супротно одредбама члана 

30. ове одлуке;  

15) кориснику услуге не изда рачун за 

обављени превоз на начин прописан чланом 

31. ове одлуке; 

16) не поступи у складу са чланом 32. 

ове одлуке; 

Новчаном казном у фиксом износу од 

8.000,00 динара казниће се такси возач у 

смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 
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става 1. тачка 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 

14), 15) и 16) овог члана. 

 

Члан 51. 

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 10. и члана 11. став 3. и 6. ове одлуке; 

4) не обнови такси дозволу такси 

возача по протеку рока важења од три 

године, односно за лица запослена код 

предузетника или неког другог правног 

лица након истека уговора о раду (члан 13. 

став 7.); 

5) не обнови такси дозволу такси 

возила по протеку рока важења од једне 

године, односно након истека регистрације 

(члан 13. став 8.); 

6) поступи супротно члану 16. ове 

одлуке; 

7) такси возило постави на стајалиште 

супротно сигнализацији и ван граница 

обележеног такси места ( члан 20. став 3.); 

8) за време коришћења стајалишта 

такси возач није у такси возилу или поред 

свог такси возила (члан 20. став 4.); 

9) користи аутобуска стајалишта која 

су одлуком Скупштине града Зрењанина 

одређена за линијски превоз путника (члан 

20. став 5.); 

10) такси возило постави у околини 

стајалишта, на удаљености која је мања од 

100 м од његове најближе спољне ивице 

(члан 20. став 6.); 

11) не обезбеди такси возачу 

документацију прописану чланом 21. ове 

одлуке; 

12) одбије да прими путника у такси 

возило (члан 24. став 1.); 

13) ако у такси возило прими децу до 

шест година старости без пратиоца (члан 

24. став 3.); 

14) понашање и изглед такси возача 

нису у складу са одредбама члан 25. ове 

одлуке; 

15) непосредно пре започињања вожње 

са путником не укључи таксиметар или га 

не искључи одмах након завршетка вожње 

(члан 26. став 1.); 

16) путника не превезе најкраћим 

путем (члан 27.); 

17) не поступи у складу са чланом 29. 

ове одлуке; 

18) за извршену услугу превоза изврши 

наплату услуге супротно одредбама члана 

30. ове одлуке; 

19) кориснику услуге не изда рачун за 

обављени превоз на начин прописан чланом 

31. ове одлуке; 

20) не поступи у складу са чланом 32. 

ове одлуке; 

21) не поступи у складу са чланом 44. 

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 

8.000,00 динара казниће се такси возач у 

смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 

става 1. тачка 1), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 

15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21) овог члана. 

Новчаном  казном у фиксном износу од 

8.000,00 динара казниће се такси возач 

запослен код превозника ако код себе нема 

документацију прописану чланом 21. ове 

одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

8.000,00 динара казниће се предузетник и 

привредно друштво ако користе стајалиште, 

а немају одобрење за обављање такси 

превоза, такси дозволе и доказ о плаћеном 

паркингу за такси стајалиште (члан 20. став 

1.) 

Члан 52. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се такси возач 

запослен код превозника ако не испуњава 

услове из члана 8. став 2. ове одлуке. 

 

Члан 53. 

Предузеће коме је поверено обављање 

послова који су утврђени чланом 19. ове 

одлуке казниће се за прекршај новчаном 

казном у фиксном износу од 50.000,00 

динара уколико не постави вертикалну и 

хоризонталну сигнализацију на 

стајалиштима, не одржава стајалишта у 

зимским и летњим условима. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

8.000,00 динара казниће се одговорно лице 
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у предузећу за прекршај из става 1. овог 

члана. 

Члан 54. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се за привредни 

преступ привредно друштво, односно друго 

правно лице ако: 

1) обавља лимо сервис, а нема решење 

за обављање лимо сервиса (члан 36. ове 

одлуке); 

2) лимо сервис обавља возилом чије 

регистарске ознаке нису унете у решење из 

члана 36. 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 

30.000,00 динара казниће се прекршај 

предузетник ако: 

1) обавља лимо сервис, а нема решење 

за обављање лимо сервиса (члан 36. ове 

одлуке); 

2) обавља лимо сервис возилом чије 

регистарске ознаке нису унете у решење из 

члана 36. ове одлуке; 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 

Такси легитимације за такси возила 

престају да важе 6. новембра 2020. године, 

а такси легитимације за такси возаче важе 

до рока на које су издате.  

 

Члан 56. 

На поступке који нису окончани до 

дана ступања на снагу овог закона 

примењиваће се одредбе Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају (“Службени 

гласник РС”, број 68/15, 41/18 и 44/18 - др. 

закон), осим на поступке покренуте по 

захтеву за издавање одобрења за обављање 

такси превоза, на који ће се примењивати 

одредбе Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају (“Службени гласник 

РС”, број 68/15, 41/18 и 44/18 - др. закон и 

83/18). 

Члан 57. 

Надлежна организациона јединица 

Градске управе за послове саобраћаја 

израдиће обрасце такси  дозвола такси 

возила, такси дозвола такси возача из чл. 

14. и 15. и ценовника из члана 11. став 3. 

тачка 5. ове одлуке у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин 

израдиће образац доказа о плаћеном 

паркингу за такси стајалиште из члана 20. 

став 2. у року од 30 дана  од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 

 

Члан 58. 

Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о ауто такси 

превозу путника на територији града 

Зрењанина („Службени лист града 

Зрењанина“, број 22/13, 11/14, 25/14, 21/16, 

5/17, 16/17, 33/17 и 7/18). 

 

Члан 59. 

  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: 06-116-5/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Оливер Митровић,с.р. 
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  На основу члана 61. Закона о 

становању и одржавању зграда (“Службени 

гласник РС”, број 104/16) и члана 30. став 1. 

тачка 6. и чл.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 20.12.2018. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ 

ЗОНА И БЛОКОВА ОБАВЕЗНОГ  

ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

СВОЈСТАВА ЗГРАДА,  ОБАВЕЗНОМ 

ОДРЖАВАЊУ СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА 

ЗГРАДА И  БЕСПОВРАТНОМ 

СУФИНАНСИРАЊУ ОБНОВЕ 

ФАСАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
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I Основне одредбе 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђују се 

урбанистичке зоне ( у даљем тексту: зоне) и 

блокови на територији града Зрењанина у 

оквиру којих се прописује обавеза текућег и 

инвестиционог одржавања  и  унапређења 

својстава стамбених, стамбено-пословних и 

пословних зграда, зграда јавне намене, 

зграда које су проглашене за културно 

добро, као и  зграда у заштићеним 

културно-историјским целинама  (у даљем 

тексту:  зграде) ради остваривања јавног 

интереса, односно у циљу спречавања 

настанка штетних последица по живот и 

здравље људи, животну средину, привреду 

и имовину веће вредности. 

  Овом одлуком утврђују се и зоне и 

блокови унутар којих се прописује различит 

степен обавезности одржавања спољног 

изгледа зграда и забрана промене спољног 

изгледа зграда у складу са законом којим се 

уређује област становања и одржавања 

зграда, као и услови, начин, поступак и 

критеријуми бесповратног суфинансирања 

обнове фасада зграда на територији града 

Зрењанина.  

  Активности на одржавању зграде у 

смислу ове одлуке обухватају активности 

одржавања заједничких делова зграде 

прописане законом и подзаконским актима.  

 

Члан 2. 

  Ради остваривања јавног интереса 

из члана 1. ове одлуке, Скупштина града  

Зрењанина, доноси акт о минималној 

висини  учешћа власника посебних и 

самосталних делова зграда у трошковима 

текућег и инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграда на територији 

града Зрењанина.  

 

II Обавезно текуће и инвестиционо  

одржавање и унапређење својстава 

зграда 

Члан 3. 

  Зоне и блокови за које се прописује 

обавеза текућег и инвестиционог 

одржавања зграде и унапређења својстава 

зграде ради остваривања јавног интереса у 

циљу спречавања штетних последица 

утврђују се на основу следећих 

критеријума: 

  1) густине насељености; 

  2) фрекветности корисника 

простора. 

  Зоне и блокови из става 1.  ближе су 

одређени у деловима ове одлуке означеним 

као Прилог 1 (зоне) и Прилог 2 ( блокови). 

 

Члан 4. 

  У зони означеној  као “екстра зона” 

забрањено је постављање клима уређаја на 

деловима зграде окренутим ка улици. 

У  зонама означеним  као “ екстра 

зона” и “I зона” забрањено је вршити 

промену спољног изгледа зграда, односно 

промену изгледа уличних фасада, 

застакљивање балкона, простирање веша, 

исписивање графита, као и постављање 

светлећих реклама на деловима зграде 

окренутим ка улици. 

У  зонама означеним  као “екстра 

зона” , “I зона”, “II зона”, “III зона” и “IV 

зона”, обавезно је предузимање неопходних 

радњи  у циљу текућег одржавања зграде и 

спољног изгледа зграде, као и 

инвестиционог одржавања  и  унапређења 

својстава зграде у циљу унапређења услова 

становања, очувања и унапређења 

вредности стамбеног фонда уз унапређење 

енергетске ефикасности, смањења 

негативних утицаја на животну средину и 

рационалног коришћења ресурса. 

Радови на одржавању спољног 

изгледа зграда које су проглашене за 

културно добро, а налазе се у зонама 

утврђеним овом одлуком, изводе се у 

складу са актима којима се утврђују услови 

заштите споменика културе. 

 

Члан 5. 

  Обавеза текућег и инвестиционог 

одржавања зграда и унапређења својстава 

зграда ради остваривања јавног интереса, 

као и различит степен обавезности 

одржавања спољног изгледа зграда и 

забрана промене спољног изгледа зграда 

прописује се за лица која у складу са 

законом врше послове управљања зградом, 

и то: 

  1) власнике, за зграде било које 

намене у којима је једно лице искључиви 

власник свих делова зграде; 

  2) власнике посебних делова, за 

породичне куће; 

  3) стамбену заједницу преко својих 

органа или професионалног управника коме 

су поверени послови управљања, у 

стамбеној заједници која има заједничке 

делове зграде и најмање два посебна дела 

чији су власници различита лица; 
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  4) власнике посебних делова у 

зградама које немају ни један посебан део 

намењен за становање, преко удружења 

основаног у складу са законом којим се 

уређује оснивање и правни положај 

удружења. 

  Лица из става 1. овог члана имају 

обавезу да одржавају зграду на начин да од 

зграде, односно заједничких делова зграде, 

не прети опасност настанка штете. 

Власници, односно други 

корисници  посебних делова зграде имају 

обавезу да одржавају своје посебне делове 

на начин којим се обезбеђује 

функционалност тог дела зграде према 

прописима који ближе одређују њихову 

функционалност и на начин којим се 

елиминише опасност од наступања штете 

или немогућности коришћења других 

делова зграде.  

 

Члан 6. 

  Скупштина стамбене заједнице у 

стамбеним зградама, односно други 

надлежни орган у зградама друге намене, 

дужан је да донесе годишњи програм 

одржавања заједничких делова зграде и 

одлуку о организовању послова одржавања 

зграде, односно о поверавању послова 

одржавања заједничких делова зграде, у 

складу са законом, подзаконским актима и  

овом одлуком.  

Члан 7. 

Одлуком о организовању послова 

одржавања зграде, односно о поверавању 

послова одржавања заједничких делова 

зграде, као и програмом одржавања 

заједничких делова зграде које доноси 

скупштина стамбене заједнице у стамбеним 

зградама, односно други надлежни орган у 

зградама друге намене, утврђују се 

нарочито: врсте радова на текућем и 

инвестиционом одржавању  зграде који ће 

се вршити у текућој години; приоритет у 

извођењу радова; рокови извршавања 

радова у току године и предрачун 

потребних средстава.  

 

Члан 8. 

Радови на текућем и инвестиционом 

одржавању зграде обухватају поправке или 

замену:  

1) кровне конструкције и других 

конструктивних елемената зграде;  

2) кровног покривача и других 

елемената крова (димњака, лимених 

опшивки и увала, сливника, одвода и 

других  елементи крова, заједничких лођа и 

тераса и др.);  

3) олука, олучних цеви и других 

елемената за одвод воде са крова и заштиту 

зграде од продора воде;  

4) хоризонталне и вертикалне 

хидроизолације;  

5) водоводних и канализационих 

цеви и других делова водоводне и 

канаизационе мреже у згради;  

6) дотрајалих металних, стаклених и 

других ограда на крову, степеништу, 

терасама, лођама и другим заједничким 

деловима зграде;  

7) дрвених и металних делова на 

прозорима и вратима заједничких 

просторија зграде;  

8) оштећених и дотрајалих фасада, 

фасадних облога и елемената фасаде и 

других спољних и унутрашњих делова 

зграде (балкона, тераса, лођа, 

степеништа,...) са приоритетом заштите 

фасаде од продора воде и влаге;  

9) громобрана, антенских уређаја и 

њихових делова на згради и  

10) друге радове којима се 

обезбеђује одржавање зграде на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 

Члан 9. 

Активности на текућем одржавању 

које се изводе ради спречавања штетних 

последица по живот и здравље људи, 

животну средину, привреду или имовину 

веће вредности и које имају приоритет у 

текућем одржавању зграде, нарочито 

обухватају: 

1) скидање и поправку елемената 

фасаде и крова за које се утврди да 

угрожавају безбедност људи и имовине 

(малтера, фасадних облога, кровног 

покривача и др.);  

2) поправку или замену елемената 

крова ради заштите од прокишњавања, 

односно продора воде и других 

атмосферских падавина, као и поправку или 

замену других елемената који су везани за 

кров (димњаци, вентилациони канали, 

кровни отвори и сл.);  

3) скидање или поправку оштећених 

делова  балкона, тераса, лођа и степеништа 

зграде за које се утврди да угрожавају 

безбедност људи и имовине;  

4)поново стављање лифта у погон, 

односно поправку или замену елемената 

или делова лифта, као и испитивање 
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исправности према важећим прописима о 

лифтовима; 

5) поправку или замену олука или 

олучних цеви и других лимених опшивки, 

уколико се утврди да су узрок појаве влаге 

и прокишњавања; 

6) поправку или замену водоводне и 

канализационе цеви и по потреби  снимања 

исте специјализованом опремом када дође 

до прскања њених делова; 

7)избацивање подземних и сливних 

вода из подрумских и других просторија у 

згради; 

8)отклањање узрока нестанка струје 

због квара на електроинсталацији зграде, од 

струјомерног ормана до потрошача; 

9)утврђивање и отклањање узрока 

електризирања уређаја и инсталација у 

згради, односно откањање кварова и 

недостатака који могу довеси до пожара; 

10)поправку или замену цевне 

мреже, грејних тела и делова топловодних , 

односно гасних постројења зграде, због 

прскања делова мреже, грејних тела и 

топловодног, односно гасног система; 

11)поправку или замену 

инсталација и уређаја за заштиту од 

пожара; 

12) друге активности којима се 

спречавају штетне последице по живот и 

здраље људи, животну средину, привреду 

или имовину веће вредности. 

Предузимање активности из става 1. 

овог члана отпочиње без одлагања, а у 

зависности од врсте оштећења или квара, 

најкасније у року од 30 дана од дана 

настанка оштећења или квара. 

 

Члан 10. 

У случају када лица из члана 5. ове 

одлуке не изврше потребне активности на 

одржавању зграде, ближе одређене у чл. 8.и 

9.ове одлуке, а неспровођењем истих 

активности би могле да настану штетне 

последице по живот или здравље људи, 

животну средину, привреду или имовину 

веће вредности, на основу решења о 

извршењу које доноси грађевински 

инспектор радове на одржавању зграде 

преузима град Зрењанин, преко привредног 

друштва, односно другог правног лица или 

предузетника, који испуњава услове 

прописане за извођача радова у смислу 

закона који уређује област планирања и 

изградње,  а које ангажује путем јавне 

набавке,  у складу са законом и другим 

прописима који регулишу област јавних 

набавки. 

Извођење радова у смислу става 

1.овог члана може се извршити и преко 

подизвођача, који испуњава услове 

прописане за извођача радова у смислу 

закона који уређује област планирања  и 

изградње. 

Члан 11. 

Сваки власник зграде, односно  

посебног дела зграде дужан је да, одмах по 

сазнању о потреби извођења хитних 

интервенција на згради, којима се отклања 

непосредна опасност по живот, здравље и 

сигурност људи и имовине, о томе обавести 

управника, односно професионалног 

управника стамбене зграде, односно други 

надлежни орган у случају зграде друге 

намене, који је дужан да у року од 48 

часова од сазнања предузме одговарајуће 

мере, односно да о томе обавести 

организацију надлежну за предузимање 

потребних радова. 

Радови из става 1. овог члана 

обухватају:  

1) скидање и поправку елемената 

фасаде и крова који су почели да се 

обрушавају; 

  2) поправку или замену елемената 

крова ради заштите од непосредног продора 

воде и других атмосферских падавина;  

3) затварање воде на централном 

вентилу и главним вентилима по 

вертикалама услед пуцања  водоводне 

инсталације; 

4) одгушивање канализационе 

мреже у згради и одношење изливних 

остатака и дезинфекција простора; 

5) предузимање потребних мера у 

циљу превенције пожара; 

6) друге активности којима се 

отклања непосредна опасност по живот, 

здравље и сигурност људи и имовине. 

Радови из става 2. извршавају се без 

одлагања, а најкасније у року од 48 часова 

од тренутка обавештења о опасности. 

У случају непоступања у наведеном 

року, на основу решења грађевинског 

инспектора  извођење неопходних радова  

може бити спроведено принудним путем о 

трошку одговорних лица, а на начин ближе 

одређен у члану 10. ове одлуке. 

 

Члан 12. 

Грађевинска инспекција Градске 

управе града Зрењанина  врши надзор над 
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испуњавањем прописаних обавеза 

одржавања зграда  за зоне и блокове 

утврђене овом одлуком, односно проверава 

за које зграде обухваћене утврђеним зонама 

и боковима  постоји потреба за 

предузимањем радова на одржавању зграде 

ради спречавања настанка штетних 

последица. 

Грађевински инспектор врши 

редован надзор према плану инспекцијског 

надзора или ванредан надзор у складу са 

законом којим се уређује инспекцијски 

надзор. 

Члан 13. 

Уколико грађевински инспектор у 

вршењу инспекцијског надзора  решењем 

наложи надзираном субјекту предузимање 

потребних радњи ради отклањања 

опасности по живот и здравље људи и 

обезбеђења сигурности људи и имовине, а 

надзирани субјект у остављеном року не 

предузме радње које су му наложене, 

грађевински инспектор ће  решењем 

наложити принудно извршење истих  

радњи  на терет надзираног субјекта. 

Грађевински инспектор је дужан да 

решење о извршењу одмах након доношења 

достави надлежној организационој 

јединици Градске управе града Зрењанина, 

које обезбеђује извођење радова и 

предузимање потребних мера на терет 

надзираног субјекта преко привредног 

друштва, односно другог правног лица или 

предузетника, који испуњава услове 

прописане за извођача радова у смислу 

закона који уређује област планирања и 

изградње,  а које ангажује путем јавне 

набавке, а у складу са законом и другим 

прописима који регулишу област јавних 

набавки. 

Извођење радова у смислу става 2. 

овог члана може се извршити и преко 

подизвођача, који испуњава услове 

прописане за извођача радова у смислу 

закона који уређује област планирања  и 

изградње. 

За спровођење наведених 

активности град Зрењанин обезбеђује 

средства у свом буџету, а потом има право 

регреса према лицу које је било дужно да те 

активности само предузме. 

Трошкове за извршене радове и 

друге предузете мере одговорно лице 

надокнађује у року од 15 дана по 

испостављеној фактури од стране града 

Зрењанина. 

У случају да одговорно лице у 

утврђеном року не исплати накнаду 

трошкова за извршене радове и друге 

предузете мере, град  Зрењанин може 

предузети потребне мере ради остваривања 

регреса од одговорног лица. 

 

III Суфинансирање обнове фасада на 

територији града Зрењанина 

Члан 14. 

  Град  Зрењанин бесповратно   

суфинансира  предузимање потребних 

радњи у циљу одржавања спољног изгледа 

што већег броја зграда (фасада) на својој 

територији, у проценту који зависи од зоне 

и блока у којима се зграда налази ( Прилог 

1. и 2. ове одлуке), с тим да су власници 

зграда, односно посебних делова зграда, у 

обавези да сносе остатак до пуне  цене 

изведених радова. 

Изузетак од става 1. овог члана је 

суфинансирање обнове фасада  зграда у 

оквиру просторно културних историјских 

целина које се суфинансирају у износу од 

80%.  

Члан 15. 

  Суфинансирање обнове фасада 

зграда финансира се на следећи начин:  

A) ЕКСТРА ЗОНА    

Улична фасада   70 %  

Дворишне фасаде   40 %  

Остале фасаде   30%  

Б) I  ЗОНА   

Улична фасада   50 %  

Дворишне фасаде   30 %  

Остале фасаде   20 %  

 

В) II  ЗОНА    

Улична фасада   40 %  

Дворишне фасаде   30 %  

Остале фасаде   10 %  

Г) III  ЗОНА   

Улична фасада   40 %  

Дворишне фасаде   20 % 

Остале фасаде   10 %  

Г) IV  ЗОНА   

Улична фасада   20 %  

Дворишне фасаде   10 %  

Остале фасаде   5 % 

 

Суфинансирање обнове фасада 

укључује и обрачунати ПДВ.  

Власницима зграда  и посебних 

делова зграда који су исказали интерес за 

обнову уличне, дворишне и осталих делова 

фасаде може се суфинансирати обнова свих 

делова фасаде, а онима који су исказали 
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интерес за делимичну обнову фасаде може 

се суфинансирати обнова дворишног и 

осталих делова фасаде тек ако је обновљена 

улична фасада.  

Обнова фасаде дворишне зграде 

којој се прилази кроз уличну зграду 

суфинансира се као дворишна  и остале 

фасаде.  

Власници зграда и посебних делова 

зграда средства на име учешћа у 

суфинансирању обнове фасада могу 

измирити у дванаест  месечних рата. 

 

Члан 16. 

Обнова фасаде зграда изводи се 

целовито, на зградама као архитектонским 

целинама, по правилу материјалима који су 

исти или слични изворним материјалима 

(код културних добара, просторно 

културно-историјских целина и добара која 

уживају претходну заштиту у складу са 

условима надлежног завода за заштиту 

споменика културе).  

Обнова фасаде зграда подразумева 

суфинансирање свих потребних радова  у 

односу  на тип, облик, врсту грађевине и 

врсту материјала којима су грађене, осим:  

- захвата обнове на крову;  

- набавке нових столарских и браварских 

елемената фасаде (прозори, врата, 

застакљени зидови, носиве конструкције 

фасадних система с монтажним 

материјалом, ограде и слично) који се 

уграђују у или на спољни зид или ивицу 

зграде према негрејаном простору; - 

санације капиларне и/или темељне влаге;  

- конструктивне санације зграде.  

Власници зграда  и посебних делова 

зграда  у целости финансирају трошкове 

радова обнове на крову, укључујући и 

уградњу система топлотне изолације на 

крову, набавке нових столарских и 

браварских елемената фасаде (прозора, 

врата, застакљених зидова, носиве 

конструкције висећих фасадних система са 

монтажним материјалом, ограде и слично) 

који се уграђују у или на спољни зид или 

ивицу зграде према негрејаном простору, 

изградњу хоризонталних и вертикалних 

олука, санације капиларне и/или темељне 

влаге и конструктивне санације зграде.  

Изузетно од става 1. овога члана 

обнова фасада  зграда обухвата 

суфинансирање радова и уградњу система 

топлотне изолације фасадних зидова, 

укључујући завршни слој према спољном 

негрејаном простору на зградама које 

немају уграђену топлотну изолацију и на 

зградама које имају уграђену топлотну 

изолацију која је оштећена или не 

задовољава минималне услове техничких 

прописа рационалне употребе енергије.  

Топлотна изолација суфинансира се 

према моделу суфинансирања највише до 

10% вредности радова на постављању 

топлотне изолације са припадајућим ПДВ-

ом, а грађевинско-занатски радови завршне 

обраде зидова и фасадних зидова 

суфинансирају се према моделу 

суфинансирања из члана 15. ове одлуке.  

 

Члан 17. 

Градско веће Града  Зрењанина (у 

даљем тексту: Градско веће) доноси одлуку 

о расписивању конкурса за суфинансирање 

обнове фасада  зграда на територији града 

Зрењанина.  

Конкурс се објављује на званичној 

интернет страници града Зрењанина, 

огласној табли Градске управе града  

Зрењанина, и у средствима јавног 

информисања, са роком трајања од најмање 

осам  дана.  

Члан 18. 

Градоначелник  именује Комисију 

за утврђивање приоритета у 

суфинансирању обнове фасада  зграда (у 

даљем тексту: Комисија).  

Комисија има председника и шест 

чланова, од којих су два члана из реда 

лиценцираних инжењера архитектуре и 

грађевинарства и по један дипломирани 

економиста и дипломирани правник.  

 

Задатак Комисије је да:  

- припреми текст конкурса;  

- изврши бодовање стања стамбене 

зграде према критеријумима утврђеним 

овом одлуком,  

- утврди нацрт листе приоритета 

суфинансирања обнове фасаде  зграда (у 

даљем тексту:   листа приоритета)  

- разматра приговоре учесника 

конкурса изјављених на нацрт листе 

приоритета; 

  - утврди коначан предлог листе 

приоритета суфинансирања обнове фасада 

зграда;  

- достави надлежном одељењу за  

послове становања Градске управе града 

Зрењанина   предлог  одлуке о учешћу у 

суфинансирању обнове фасада  зграда.  
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Члан 19. 

  Критеријуми за утврђивање листе 

приоритета одређени су по групама, а свака 

група је подељена на четири подгрупе (а, б, 

ц и д ) , које се вреднују бодовима на 

следећи начин:  

 

1. Грађевинско стање уличне фасаде:  

а) у целости оштећена  

-50  бодова  

б) оштећено је 50% и више од 50% 

површине  

-30  бодова  

ц) местимично оштећена, оштећено је мање 

од 50% површине  

-10  бодова  

д) задовољавајуће стање  

-1  бод  

2. Грађевинско стање дворишних и осталих 

фасада:     

а) у целости оштећене  

-50  бодова  

б) оштећено је 50% и више од 50% 

површине  

-30 бодова  

ц) местимично оштећене, оштећено је мање 

од 50% површине  

-10  бодова  

д) задовољавајуће  

-1  бод  

3. Стање фасаде према угрожености 

пролазника на јавној површини:     

а) изразито угрожавање  

-50  бодова  

б) делимично угрожавање  

-30  бодова  

ц) минимално угрожавање  

-10  бодова  

д) не угрожава  

-1 бодова 

4. Сложеност извођења потребних радова: 

    

а) врло сложени радови  

-50  бодова  

б) сложени радови који подразумевају 

уклањање и замену завршног слоја или 

облоге новим са евентуалним извођењем 

подлоге (зида, носивих причврсних 

конструкција и слично)  

-30 бодова  

ц) радови који подразумевају уклањање и 

замену завршног слоја или облоге  

-10  бодова  

д) мање сложени радови (мањи зидарски, 

лимарски радови, молерско-фарбарски 

радови и слично) 

-1 бод  

5. Извођење топлотне изолације по 

сложености радова:     

а) потпуно извођење топлотне изолације 

када није уграђена/знатно је или је у 

целости оштећена  

-50  бодова  

б) потпуно извођење/замена постојеће 

топлотне изолације  

-30 бодова  

ц) делимично извођење топлотне изолације/ 

поправке   

-10  бодова  

д) нема потребе за извођењем изолације / 

није могуће извођење топлотне изолације 

-1 бод  

6. Извођење рестаураторских радова и/или 

сложених фасадних профилација по 

сложености радова:     

а) врло сложено  

-50  бодова  

б) средње сложено  

-30  бодова  

ц) мање сложено  

-10  бодова  

д) нема извођења рестаураторских радова и 

сложених фасадних профилација  

-1 бод  

7. Година изградње зграде/старост зграде 

ако је позната или према градитељским 

карактеристикама:     

а) старија од 50 година  

-50 бодова  

б) од 21 до 50 година  

-30  бодова  

д) изграђена у последњих 20 година  

-10 бодова 

8. Утицај на амбијент и квалитет простора 

према местима окупљања/кретања грађана: 

    

а) зграда на ободу трга или на тргу  

-50 бодова  

б) зграда на углу/зграда на раскрсници 

улица 

-30 бодова  

ц) истакнута слободно стојећа зграда/зграда 

у уличном низу  

-10  бодова  

д) ништа од наведеног под а), б) и ц) 

-1  бод  

9. Споменичко својство зграде:     

а) појединачно заштићено културно добро  

-50 бодова  

б) зграда на подручју заштићеног културног 

добра  

-30 бодова  
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ц) зграда која није појединачно заштићено 

културно добро и не налази се на подручју 

заштићеног културног добра, али по 

градитељским и архитектонско обликовним 

карактеристикама представља примерак 

просторних историјских обележја и 

амбијенталних вредности  

-10  бодова  

д) зграда без споменичких својстава  

-1 бод 

10. Година санације фасаде ако је позната 

или по стању очуваности:     

а) није санирана фасада или је санирана пре 

50 година и више 

-50  бодова  

б) санирана пре  30 до 49 година  

-30 бодова  

ц) санирана пре  21 до 29 година  

-10  бодова  

д) санирана у последњих 20 година 

-1 бод  

11. Укупна процена хитности обнове 

фасаде с обзиром на стање     

а) врло хитна обнова  

-50  бодова  

б) хитна обнова  

-30 бодова  

ц) мање хитна обнова  

-10  бодова  

д) потребна обнова, али није хитна 

-1  бод  

 

Члан 20. 

  Уз захтев за суфинансирање обнове 

фасаде зграде, управник, професионални 

управник, односно друго лице овлашћено за 

заступање интереса власника зграде или 

посебних делова зграде, дужан је да 

достави податке и документацију:  

1. Одлуку надлежног органа о 

избору (постављању) управника зграде 

(професионалног управника, односно 

другог овлашћеног лица);  

  2. Име, презиме и адресу управника 

зграде  (професионалног управника, 

односно другог овлашћеног лица), извод из  

регистра, телефон, мобилни телефон, е-

маил адресу;  

3. Извод из листа непокретности са 

копијом плана катастарске парцеле не 

старији од  шест месеци;  

4. Техничку документацију у складу 

са  прописима о планирању и изградњи 

(копију грађевинске и употребне дозволе,  

доказ да је зграда грађена пре доношења 

прописа о изградњи, односно решење о 

озакоњењу), као и решење о одобрењу 

извођења радова за које је поднет захтев за 

суфинансирање;  

5. Одлуку скупштине стамбене 

заједнице, односно другог овлашћеног 

органа, о усвајању годишњег програма 

одржавања заједничких делова зграде у 

којем су планирани радови и средства за 

извођење радова на обнови фасада зграде;  

6. Оверену изјаву којом управник 

зграде (професионални управник, односно 

друго овлашћено лице) потврђује да 

располаже осигураним финансијским 

средствима од стране власника посебних 

делова, а у складу са предрачуном који је 

саставни део техничке документације.  

 

Члан 21. 

Уз решење о одобрењу извођења 

радова за које је поднет захтев за 

суфинансирање обнове фасада доставља се 

и текстуални и графички део техничке 

документације (нацрт постојећег и ново 

стање зграде) са фото документацијом 

постојећег стања.  

Саставни део документације из 

става 1. овог члана је и попис и предрачун 

радова, у коме су раздвојено исказани 

радови по моделу суфинансирања (део који 

заједнички сносе власници посебних делова 

и град  Зрењанин, односно радови које у 

целости финансирају власници посебних 

делова).  

Техничку документацију  израђује 

привредно друштво, односно друго правно 

лице, односно предузетник, које је уписано 

у регистар привредних субјеката и поседује 

лиценцу.  

Члан 22. 

Преглед пристиглих захтева и 

утврђивање нацрта листе приоритета 

спровешће Комисија у року од десет дана 

од дана од дана истека конкурса.  

Ако је достављена документација 

непотпуна, Комисија ће писаним путем 

затражити допуну документације од лица 

које је поднело захтев за суфинансирање, 

коју је  исти дужан да достави у року од пет 

дана од дана доставе позива за допуну 

документације.  

Ако  документација не буде 

допуњена у року из става 2. овога члана, 

сматраће се да је подносилац зѕхтева 

одустао од суфинансирања обнове фасаде 

зграде, а зграда ће се брисати са листе 

приоритета.  
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Непотпуни и неблаговремени 

захтеви се не рангирају.  

 

Члан 23. 

Нацрт листе приоритета утврђује се 

према броју додељених бодова.  

Комисија нацрт листе приоритета 

објављује на званичној интернет страници 

града Зрењанина.  

Учесници на конкурсу могу у року 

од пет дана од дана објављивања нацрта 

листе приоритета из става 1. овог члана 

поднети Комисији приговор.  

Комисија је дужна да у року од пет 

дана од дана пријема, размотри приговоре 

на нацрт листе приоритета и да након тог 

рока утврди предлог листе приоритета.  

Уколико две  зграде имају исти број 

бодова, предност на листи приоритета ће 

имати  зграда у приоритетној зони, односно 

блоку, а уколико две  зграде у истој зони, 

односно блоку, имају исти број бодова, 

предност на листи приоритета ће имати  

зграда која је старија, а затим зграда која 

има споменичка својства.  

На основу утврђеног предлога листе 

приоритета Комисија израђује предлог 

решења  о учешћу у суфинансирању обнове 

фасаде  зграда.  

Члан 24. 

Решење о учешћу у суфинансирању 

обнове фасада зграда са листом приоритета 

доноси надлежна организациона јединица 

Градске управе града Зрењанина, на 

предлог Комисије.  

Уз предлог решења о учешћу у 

суфинансирању обнове фасаде зграде и 

предлог листе приоритета, Комисија 

прилаже надлежној организационој 

јединици и фото документацију о стању 

фасада зграда, број бодова по сваком 

критеријуму, као и извештај о свим 

пријавама на конкурс и приговорима на 

нацрт листе приоритета. Решење из става 1. 

овог члана са листом приоритета објављује 

се на интернет страници града Зрењанина, 

огласној табли Градске управе града 

Зрењанина, и у средствима јавног 

информисања.  

Против решења о учешћу у 

суфинансирању обнове фасада  зграда 

учесник на конкурсу може поднети жалбу 

Градском већу града Зрењанина у року од 8 

дана од дана објављивања.  

 

 

 

Члан 25. 

По  коначности решења из члана 24. 

ове одлуке, Комисија ће позвати 

подносиоца захтева за суфинансирање 

обнове фасаде зграде која је изабрана на 

конкурсу на закључење уговора о 

суфинансирању обнове фасаде  зграде.  

Уговором између града Зрењанина, 

кога заступа Градоначелник, и  зграде чија 

се фасада обнавља, а коју заступа 

овлашћено лице, регулишу се међусобна 

права и обавезе.  

Одобрена средства се на рачун  

зграде уплаћују након завршених радова на 

обнови фасаде и достави ситуација, у року 

од десет дана.  

Ако се лице овлашћено за 

заступање интереса зграде не одазове на 

позив и не закључи уговор из става 1. овога 

члана у року од 15 дана од дана пријема 

позива, сматра се да је  подносилац захтева 

одустао од суфинансирања обнове фасаде 

зграде, и средства се додељују следећој 

згради на листи приоритета.  

 

Члан 26. 

Све трошкове израде и доставе 

документације из чл. 20. и 21. ове одлуке у 

целости сносе власници зграде, односно 

посебних делова зграде.  

Трошкове који нису предвиђени 

техничком документацијом, као и трошкове 

радова који нису предвиђени у довољној 

количини, у целости сносе  власници 

зграде, односно посебних делова зграде.  

Трошкове стручног надзора над 

извођењем радова на обнови фасаде у 

складу са уговором, сносе власници зграде, 

односно посебних делова зграде.  

Стручни надзор над извођењем 

уговорених радова у име града Зрењанина 

врше стручна лица именована решењем 

начелника Градске управе града Зрењанина.  

 

Члан 27. 

Суфинансирање обнова фасада 

стамбених зграда изводи се у складу 

средствима планираним у буџету града 

Зрењанина.  

Зграде додељена средства морају 

искористити за обнову фасаде најкасније до 

30. новембра текуће године.  
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IV Завршне одредбе 

Члан 28. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу  града Зрењанина".  

 

Прилог 1. 

Опис зона у граду Зрењанину: 

 

  - Екстра зона- обухвата  улице: Трг 

слободе, Трг др Зорана Ђинђића и Краља 

Александра I Карађорђевића. 

  - I  зона - обухвата  улице: Житни 

трг, Милетићева ( од броја 1 до броја 3), 

Суботићева, Булевар Милутина 

Миланковића , Војводе Петра Бојовића, 

Бригадира Ристића, Вука Караџића, 

Гимназијска, Др Емила Гаврила (од 

Немањине до Булевара Милутина 

Миланковића), Јеврејска, Краља Петра 

првог, Народног фронта, Немањина, Обала 

Пионира, Пупинова, Сарајлијина, Светозара 

Марковића, Светосавска, Скерлићева, 

Слободана Бурсаћа, Бегејски ред ( од броја 

1 до броја 52), Гундулићева, Ђорђа 

Стратимировића, Ђуре Ђаковића, Змај  

Јовина, Јована Поповића, Кеј 2. Октобра, 

Народне омладине, Раде Кончара, Симина, 

Скадарска, Стевице Јовановића, Тамишка, 

Царице Милице, Шајкашка, Савезничка, 

Петефијева (до Булевара Милутина 

Миланковића), Мирослава Тирше, Обала 

Соње Маринковић, Обилићева ( до 

Булевара Милутина Миланковића), Цара 

Душана (од Савезничке до Булевара 

Милутина Миланковића). 

  - II зона  обухвата улице : 9. Јануар 

(од Милана Станивуковића до Меше 

Селимовића), Иве Андрића, Косте 

Абрашевића, Булевар Вељка Влаховића, 

Здравка Челара (од 9. Јануара до Јунака 

Милана Тепића), Ивана Горана Ковачића, 

Пап Павла, Стражиловска (од 9. Јануара до 

Новосадске), Димитрија Туцовића, Гоце 

Делчева (од 9. јануара до 20. октобра), 

Хероја Пинкија, Милана Станивуковића (од 

9. јануара до Војислава Илића), Новосадска, 

Јунака Милана Тепића, Војислава Илића, 

Железничка (од надвожњака до Веселина 

Маслеше), Насеље Бригадира Ристића, 

Веселина Маслеше, 7. јула, Патријарха 

Павла, Дунавска, Жарка Зрењанина (од 

Бригадира Ристића до Македонске), 

Петефијева (од Булевара Милутина 

Миланковића до Нове пијаце), Македонска, 

Бранка Радичевића, Облићева (од Булевара 

Милутина Миланковића до Јована 

Цвијића), Јована Рајића, Солунска, Николе 

Тесле, Орлова, Сремског фронта, Јована 

Цвијића, Иве Лоле Рибара, Цара Лазара (до 

ул. Манастирске), Његошева, Тодора 

Манојловића, Манастирска, Цара Душана 

(од Булевара Милутина Миланковића до 

Манастирске), Таковска (од Булевара 

Милутина Миланковића до Манастирске), 

Партизанскa, Чика Симе Цуцића, Париске 

Комуне, Карађорђев трг, Љубљанска, 

Словачка, Др Емила Гаврила (од Булевара 

Милутина Миланковића до Др Зорана 

Каменковића), Др Зорана Каменковића, 

Даничићева, Симе Матавуља, Олге Убавић, 

Обала Милоша великог, Руварчева, 

Милетићева (од Николе Пашића до 

Балканске), Ђурђа Смедеревца (од Николе 

Пашића до Балканске), Чарнојевићева (од 

Николе Пашића до Балканске), 

Книћанинова (од Николе Пашића до 

Балканске), Николе Пашића, Балканска, 

Франкопанова, Коче Коларова, Саве 

Текелије, Др Корнела Радуловића, Ђуре 

Јакшића, Бегејски ред (од броја 53), Тоше 

Јовановића, Југ Богдана, Нушићева, Марка 

Орешковића, Доситеја Обрадовића, Павла 

Аршинова, Колубарска, Косовска, 

Бранковачка, Насеље “Руже Шулман”, 

Насеље “4.јули”, Саве Ковачевића, Косте 

Николића, Ивана Милутиновића, Стевана 

Мокрањца, Александра Белића, 

Подгоричка, Загребачка, Др Лазе Костића 

(од Доситеја Обрадовића до пруге Кикинда-

Панчево), Панчевачка (од Марка 

Орешковића  до пруге Кикинда-Панчево), 

Константина Данила, Иве Војновића, 

Уроша Предића, Пере Добриновића, 

Травничка, Београдска (од Бирчанинове до 

Травничке), Кратка, Валдецова, Горичка, 

Сплитска, Охридска, Јадранска, 

Дубровачка, Космајска, Цара Јована 

Ненада, Истарска, Хиландарска, 

Александра Аце Шајбера, Мајора 

Гавриловића, Др Јована Крстића, Миливоја 

Тошкова, Богдана Теодосина (од Булевара 

Вељка Влаховића до Јунака Милана 

Тепића, 20. Октобра, Меше Селимовића, 

Војислава Деспотова, Арчибалда Рајса, 

Дарка Нишавића, Војводе Стевана 

Шупљикца и Милунке Савић. 

  - III зона  обухвата улице:део 

државног пута I Б реда бр.12 од Булевара 

Вељка Влаховића до Багљашког канала), 

Лазе Лазаревића, Др Ђорђа Јоановића, 

Јужно-банатског одреда, 12. Војвођанске 
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бригаде, Филипа Филиповића, 7 секретара 

СКОЈ-а, Благоја Паровића, Богдана 

Теодосина (од Јунака Милана Тепића до 

Мошоринске), Мите Ђорђевића, Жабаљска, 

Ивана Аћина, Шерфези Ђуре, Десанчића 

Поучког, Лазе Никина, Растка Петровића, 

Мошоринска, Здравка Челара (од Јунака 

Милана Тепића до Мошоринске), Косте 

Рацина, Пушкинова, Војводе Вука, 

Стражиловска ( од Новосадске до 

Сурдучке), Војислава Илића (од 

Стражиловске до Јаше Томића), Анђе 

Ранковић, Томе Роксандића, Милана 

Ракића, Јаше Томића, Др Младена 

Стојановића, Милована Глишића, Паје 

Јовановића, Славка Родића, Златиборска, 

Сурдучка, Фрушкогорска, Панонска, Косте 

Трифковића, Милана Станивуковића(од 

Војислава Илића до Мошоринске), Др 

Тихомира Остојића (до Фрање Клуза), Др 

Васе Савића, Болничка, Прилепски ред, 

Србобранска,. Тителска, Виноградска, 

Потиска, Фрање Клуза, Тителски средњи 

ред, Сремчева, Цветна, Стеријина, Војводе 

Путника, Рајка Ракочевића, Кочићева, 

Војводе Мишића, Војводе Степе, 

Клисурска, Милешевска, Лабудова, 

Перлеска, Алексе Шантића, Барска (део 

између ул. Фрање Клуза и Прилепског 

реда), Пожешка, Торђанска, Камничка, 

Вардарска, Панчевачка (од пруге до 

Шећеранске), Деспота Стефана, Пере 

Добриновића (део од Лазе Костића до 

Панчевачке), Травничка (од пруге до 

базена), Јована Трајковића, Петра 

Драпшина, Др Лазе Костића (део од пруге 

до улице Петра Драпшина), Шећеранска, 

Фабрика станица (од надвожњака до 

Херцеговачке), Херцеговачка, Милентија 

Поповића (од Херцеговачке до Београдске), 

Барањска (од Херцеговачке до Београдске), 

Клајнова (од Херцеговачке до Београдске), 

Сремска (од Херцеговачке до Београдске), 

Бачка (од Херцеговачке до Београдске), 

Банатска (од Београдске до Принципове), 

Принципова, Томићева, Бирчанинова, 

Книћанинова (од Балканске до Томићеве), 

Чарнојевићева ( од Балканске до Томићеве), 

Дане Пајића, Ђурђа Смедеревца (од 

Балканске до Томићеве), Милетићева (од 

Балканске до Принципове), Кумановска, 

Вишњићева, Рељина, Вукашинова, Марка 

Краљевића, Далматинска, Апатинска, Мите 

Милованова, Петровачка, Шекспирова, 

Видаковићева, Топличина, Чонтикарска, 

Синђелићева, Призренска, Боре 

Станковића, Ваљевска, Лозничка, 

Стрелишна, Спасоја Стајића, Јесењинова, 

Недељка Барнића, 6. маја, Шабачка, 

Таковска (од Манастирске до Првомајске), 

Цара Лазара (од Манастирске до 

Гробљанске), Ђурђевска, Каћанска, 

Сарајевска, Првомајска (од Цара Душана до 

6.маја), Гробљанска, Нишка, Ресавска, 

Љубе Грујића, Љубинке Вуков,Авалска, 

Велимира Стојина, Башаидска (од Босанке 

до Ресавске), Воје Танкосића, Меленачка, 

Зеленгорска, Босанска, Цара Душана (од 

Манастирске до Ресавске), Моришка, 

Личка, Жарка Зрењанина (од Веселина 

Маслеше до Милоша Црњанског), Милоша 

Црњанског, Капетана Коче, Косте Туркуља, 

Стевана Христића, Бошка Мијатова, Чаки 

Јожефа, Жарка Миланкова, Елемирски 

друм, Боре Микина, Војвођанска, 

Мишарска, Калваријска, Славујска, 8. 

марта, Бошка Бухе, Елемирски ред, 

Железничка (од Веселина Маслеше до 

Студеничке), Церска, Приштинска, 

Кикиндска, Студеничка, Вељка Петровића, 

Стевана Алексића, Ј.Веселиновића, Др Лазе 

Мијатова, Слободана Пенезића, Лава 

Толстоја, Данила Киша, Ивана Тургењева, 

Душана Васиљева, Јосипа Маринковића, 

Васе Пелагића, Васе Стајића, Гоце Делчева 

( од 9. јануара до Јанка Веселиновића) и 

Достојевског. 

  - IV зона  обухвата улице: 

Повртларска, Баштенска, Игманска, Др 

Тихомира Остојића (од Фрање Клуза до 

депоније), Скопска, Ади Ендреа, Барска, 

Бранка Сурле, Жепчанска, Зрињи 

Миклоша, Јожеф Атиле, Кањишка, Кесег 

Лазара, Киш Ернеа, Киш Ференца, 

Козарачка, Корвит Отоа, Которска, Кошут 

Лајоша, Кун Беле, Курунци Илеша, 

Ловћенска, Мадач Имреа, Мађарске 

комуне, Макарска, Моравска, Мункачи 

Михаља, Ослобођења, Петефи бригаде, 

Попеда, Ревес Антала, Надежде Петровић, 

Савска, Салаш, Серво Михаља, Сивери 

Јаноша, Сомборска, Суботичка, Сунчана, 

Танчић Михаља, Тимочка, Тот Иштвана, 

Триглавска, Фејеш Кларе, Хуњади Јаноша, 

Девет Југовића, 9. маја, Дрварска, Ивана 

Мажуранића, Илинденска, Исидора Бајића, 

Јована Дучића, Крајишка, Мала улица, 

Мариборска, Матије Гупца, Михајла 

Предића, Младости, Мостарска, Петра 

Мећаве, Радноти Миклоша, Ратка 

Павловића, Ровињска, Руђер Бошковића, 

Селеш Барбаре, Тетовска, Шафарикова, 

Велебитска, Вереб Золтана, Винодолска , 

Врбаски ред, Вршачка, Деги Јожефа, 
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Динарска, Дожа Ђерђа, Доњи ред, Дринска, 

Дурмиторска, Ђердапска, Алибунарски ред, 

Арањи Јаноша, Барток Беле, 

Белоцркванска, Бечејска, Бледска, 

Болманска, Бохињска, Братства и јединства, 

Браће Фогароши, Скробарска, Панчевачка 

(од Шећеранске са стране ИПОК-а до 

Београдског пута), Фабрика станица, 

Оповачка, Миленка Бојовића, Душка 

Трифуновића, Кајмакчаланска, Драгице 

Правице, Едуарда Ерија, Царинска, Наде 

Димић, Раде Трнића, Омладинских бригада, 

Багремова, Петра Ковалића, 13. 

Војвођанске бригаде, Милентија Поповића 

(од Херцеговачке до пруге), Уљарска, Олге 

Петров, Барањска (од Херцеговачке до 

Лазаревачког друма), Лазаревачки друм, 

Ловачка, Владимира Роловића, 

Шумадијска, Пере Сегединца, Сремска (од 

Херцеговачке до Лазаревачког друма), 

Црногорска, Јосифа Панчића (део између 

Херцеговачке и Шумадијске), Хајдук 

Вељка, Бачка (од Херцеговачке до Аугуста 

Цесарца), Радоја Домановића, Ивана 

Мештровића, Петра Прерадовића, Аугуста 

Цесарца, Мирослава Антића, Стевана 

Јаковљевића, Мирослава Крлеже, Банатска 

(од Принципове до Лазаревачког друма), 

Темишварски друм првог реда, 

Темишварски друм другог реда, Први ред 

иза млекаре, Темишварски друм, Балзакова, 

Добровољачка, Цетињска, Станоја Главаша, 

Радничка, Цвете Живкова, Бранка Ћопића, 

Сутјеска, Ивана Радованчева, Молијерова, 

Жике Грујина, Дудара, Волтерова, 

Платонова, Маричка, Бранка Миљковића, 

Видовданска, Милице Стојановић 

Српкиње, Првомајска (од 6. маја до краја), 

Владимира Цветкова, Уроша Калаузовића, 

Јованке Добросављев, Љубе Ратајског, 

Димитрија Димовића, Милете Крунића, 

Радојке Димовић, Меленачког одреда, 

Марка Кулића, Мокринског одреда, 

Петровачког одреда, Паланачка, Жарка 

Туринског, Зорана Нићетина, Љубице 

Одаџић, Артемова, Славка Мунћана, 

Михајловачка, Веселина Чебзанина, 

Драгомира Кирћанског, Врањевачка, Проке 

Средоје, Стане Мошорински, Жарка 

Зрењанина (од Милоша Црњанског до 

Меленачког друма), Башаидска (од 

Ресавске до Врањевачке), Косте Ђурића, 7. 

Војвођанске бригаде, Карађорђевачко-

Александровачког одреда, Исидоре 

Секулић, Милутина Суботина, Куманачког 

одреда, Меленачки друм, Драгутоновачког 

одреда, 9. Јануара (од Меше Селимовића до 

укрштања са обилазним путем око 

Зрењанина) и део државног пута I Б реда 

бр.12 од Багљашког канала до границе 

грађевинског реона града Зрењанина. 

 

Прилог 2. 

  У оквиру зона из Прилога 1 

утврђују се следећи блокови: 

1) У оквиру „Екстра зоне“: 

Блок А1-обухвата Трг слободе; 

Блок А2- обухвата  улицу Краља 

Александра I Карађорђевића и Трг др 

Зорана Ђинђића; 

2) У оквиру - I  зоне: 

Блок Б1 -обухвата улице: Гимназијску, 

Пупинову, Скерлићеву, Јеврејску, Краља 

Петра I и Суботићеву;  

Блок Б2-обухвата улице: Народног фронта, 

Светосавску, Сарајлијину, Светозара 

Марковића и Житни трг, 

Блок Б3 ( Мала Америка)-обухвата улице: 

Раде Кончара, Стевице Јовановића (од ул. 

Ђорђа Стратимировића до Гундулићеве 

улице: 

Блок Б4-обухвата улице: Вука Караџића и 

Булевар Милутина Миланковића; 

3) У оквиру - II  зоне: 

Блок Ц1-обухвата улице: Дунавску, Коче 

Колара, Југ Богдана (у дужини блока 

колективног становања од ул. Саве 

Текелије до ул. Константина Данила), 

Доситеја Обрадовића (у дужини блока 

колективног становања), 4. Јули, Марка 

Орешковића,  Насеље Руже Шулман и ул. 

Патријарха Павла (у дужини блока 

колективног становања, од ул. Бригадира 

Ристића до ул. 7. јула; 

Блок Ц2-обухвата улице: 20. Октобра, 

Косте Абрашевића, Меше Селимовића, 

Булевар Вељка Влаховића, Јунака Милана 

Тепића, Косте Рацина, Новосадску, Милана 

Станивуковића, Др Тихомира Остојића (у 

дужини блока колективног становања). 

4) У оквиру - III  зоне: 

Блок Д1-обухвата улице: Петра Драпшина, 

Јована Трајковића и Стрелишну 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-6/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
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      ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 2. став 3. тачка 10. 

и члана 3. став 1. тачка 10. Закона о 

комуналној делатности (“Службени гласник 

Републике Србије”, број 88/11 и 104/16), 

члана 52. Закона о путевима (“Службени 

гласник Републике Србије”, број 41/18) и 

члана 30. став 1. тачка 6. и 107. став 1. 

Статута града Зрењанина („Сужбени 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 20.12.2018. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О 

ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ПУТЕВА И 

ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 

ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

 

Члан 1. 

          У Одлуци о одржавању улица, путева 

и других јавних површина у зимском 

периоду (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 33/17), у члану 9. став 1. 

мења се и гласи:   

          “Одржавање путева и улица и других 

јавних површина у зимском периоду 

почиње 01. новембра текуће календарске 

године, а завршава се 01. априла наредне 

календарске године.” 

      

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-7/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

       ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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  На основу члана 5. став 5. Закона о 

путевима ("Службени гласник РС", број 

41/18), члана 4. Правилника о начину 

означавања и евиденцији јавних путева 

("Службени гласник РС", број 84/15), чланa 

7. Одлуке о критеријумима за 

категоризацију општинских путева и улица 

("Службени лист града Зрењанина", број 

25/14) 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 20.12.2018. године 

донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ 

ПУТЕВА И УЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о категоризацији 

општинских путева и улица на територији 

града Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", број 37/17), у члану 3. у 

Табеларном прегледу код назива 

општинског пута Државни пут IБ реда бр. 

12 - Арадац - 22-5, број: ''22-5'' замењује се 

бројем: ''22-6'', код назива општинског пута 

Зрењанин - Лукино Село - 22-11, број: ''22-

11'' замењује се бројем: ''22-14'', код назива 

општинског пута Ечка - Лукино Село - 22-

12, број: ''22-12'' замењује се бројем: ''22-

15'', а после ознаке 22-18 са називом 

општинског пута додаје се ознака 22-19 са 

називом општинског пута који гласи:  

 

''

22-19 Државни пут IБ реда бр. 13 - кроз радне зоне Југоисток I и II 

(изграђен део обилазног пута око Зрењанина) 

'' 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 
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ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                          
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З Р Е Њ А Н И Н 
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  На основу члана 3. став 1. и члана 5. 

став 3. Закона о јавним предузећима 

(‘’Службени гласник РС’’ бр. 15/16) и члана 

30. тачка 8. 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 20.12.2018. године донела је  

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

‘’ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИЗАМ’’ 

 ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

   У Одлуци о оснивању ‘’Јавног 

предузећа за урбанизам‘’ Зрењанин 

(‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр. 

22/17-пречишћен текст и 7/18) у члану  6. 

став 1. мења се и гласи: 

  ‘’Основни капитал предузећа који је 

евидентиран у Агенцији за привреде 

регистре као уписан новчани капитал 

износи 3.636.031,45 динара, а као уплаћен 

новчани капитал износи 

3.636.031,45.динара'' 

 

Члан 2. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА                                                         
Број: 06-116-9/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
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 На основу чл. 99 став 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), и  чл. 30. тач. 29б. Статута 

града Зрењанина („Сл. 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 20.12.2018. године, 

доноси   

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

       ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

 

Члан 1. 

  У члану 23 Одлуке о грађевинском 

земљишту у јавној својини града Зрењанина 

(„Сл. лист града Зрењанина” бр. 5/17 и 

14/17), (у даљем тексту Одлуке), у ставу. 1 

реч: “локалним”, брише се. 

 

Члан 2. 

  У члану 31 став. 1 тачка 7 Одлуке, 

речи“ у року од 30 дана”, замењују се 

речима “ у року од 60 дана”.  

 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 

                  ГРАД ЗРЕЊАНИН 

                  СКУПШТИНА ГРАДА  

Број: 06-116-10/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

       ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 97. став 7. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'', број 72/09,81/19-испр; 64/10-Одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-
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Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 

145/14 и 83/18) , 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 дана 

20.12.2018. године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о утврђивању доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

8/15, 14/15, 19/16, 31/16, 14/17 и 7/18), после 

члана 8, додаје се нови члан 8а. који гласи: 

''Члан 8а. 

  Уколико инвеститор објекта, у 

техничкој документацији, пре добијања 

грађевинске дозволе или решења на основу 

члана 145. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 72/09,81/19-

испр; 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-

Одлука УС, 132/14 и 145/14) не предвиди 

потребан број паркинг, односно гаражних 

места на грађевинској парцели на којој се 

гради вишепородични објекат и објекат 

пословне намене, дужан је да плати 

допринос за свако необезбеђено паркинг, 

односно гаражно место. 

  Под грађевинском парцелом из 

става 1. овога члана подразумева се 

грађевинска  парцела која се налази у 

ЕКСТРА ЗОНИ, ПРВОЈ, ДРУГОЈ, ТРЕЋОЈ 

И ЧЕТВРТОЈ ЗОНИ, у складу са Планским 

документом. 

  Допринос из става 1. овога члана 

инвеститор је дужан да плати по паркинг 

месту: 

    1. за ЕКСТРА ЗОНУ износ од 

180.978,75 динара  и 

   2. за ПРВУ, ДРУГУ, ТРЕЋУ И 

ЧЕТВРТУ ЗОНУ  износ од 135.729,84 

динара. 

   Средства доприноса за 

необезбеђено паркинг односно гаражно 

место из става 1. овога члана користиће се у 

складу са Програмом уређивања 

грађевинског земљишта. 

  Допринос за необезбеђено паркинг 

односно, гаражно место не односи се на 

породичне стамбене објекте.'' 

 

Члан 2. 

      Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-116-11/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 6. и 8. став 1. Закона о 

систему плата запослених у јавном сектору 

("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16 и 

113/17), члана 5. Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним 

органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-

пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 

23/18) и чл. 30. 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 20.12.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 

ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 

ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица и запослених у органима 

града Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", бр. 2/12, 23/12, 21/13, 11/14, 21/16 

и 29/16), у члану 5. у тачки 2. прва алинеја 

мења се и гласи: "- за шефа Одсека, 

координатора и интерног ревизора - 11,50".  

 

Члан 2. 

  У члану 6. став 1. после друге алинеје, 

додају се нове алинеје три и четири које гласе: 



Страна 546         Број 29              Службени лист града Зрењанина             20. децембар 2018. год. 

 
  "- запосленом који руководи 

унутрашњом организационом јединицом 

надлежном за локалну пореску 

администрацију - 5%, 

- запосленом који руководи 

унутрашњом организационом јединицом 

надлежном за инспекције - 12,2%", 

У истом ставу, досадашње алинеје 

трећа, четврта, пета и шеста постају алинеје 

пета, шеста, седма и осма. 

У истом ставу, досадашња шеста 

алинеја која постаје осма алинеја, мења се и 

гласи: 

 "- запосленом на пословима 

буџетске инспекције који је у непосредном 

контакту са субјектима надзора - 15%," 

У истом ставу, после досадашње 

шесте алинеје која постаје осма алинеја, 

додају се девета и десета алинеја које гласе: 

"- запосленом који ради на 

пословима пореског инспектора и теренског 

надзора у непосредном контакту са 

субјектима надзора - 5%, 

- запосленом који ради на 

пословима инспекцијског теренског 

надзора у непосредном контакту са 

субјектима надзора - 12,2%." 

 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Зрењанина", а примењује се 

почев од обрачуна и исплате плата за јануар 

месец 2019. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                          

Број: 06-116-12/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

       ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,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, 

145/14 и 83/18) 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  20.12.2018. године, 

донела  

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1.                                                            

 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Багљаш'' 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, 145/14 и 83/18 у даљем 

тексту: Закон) и Одлукoм о изради Измена 

и допуна Плана генералне регулације 

''Багљаш'' у Зрењанину (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 37/17).  

 

Члан 2. 
  План је одштампан уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. План се састоји од 

текстуалног дела и графичког дела. 

Текстуални део Плана објављује се у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 Графички део Плана садржи: 

1. Лист бр. 5: План претежне намене 

простора 

2. Лист бр. 6: Саобраћајно решење са 

регулационим линијама улица и 

површинама јавне намене и нивелационим 

котама улица и површина јавне намене и 

зонама ограничења 

3. Лист бр.10:  Начин спровођења плана 

4. Лист бр.11.7: План урбанистичке 

регулације ''Стевана Алексића'' 

5. Лист бр.11.8: План урбанистичке 

регулације ''Жабаљска'' 

6. Лист бр.11.9: План урбанистичке 

регулације ''Новосадска'' 

7. Лист бр.11.10: План урбанистичке 

регулације ''Мошоринска'' 

 

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,  
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  -  ''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, достављање 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.  
 Право на непосредан увид у 

графичке прилоге из члана 2. став 2. имају 

сва правна и физичка лица. Прилози се 

налазе у: 

  -  органу управе – Одељењу за 

урбанизам града Зрењанина,  

  -  ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин. 

Члан 6. 
 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: 06-116-13/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

          ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 

 

- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

''БАГЉАШ'' 

 

1. УВОД 

Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 22.12.2017. донела је: 

- Одлуку о изради измена и допуна 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину бр. 06-166-9/17-I (Службени 

лист града Зрењанина бр. 37/17) (Службени 

лист града Зрењанина 24/2015). 

За Измену и допуну Плана 

генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину донето је Решење о 

неприступању изради стратешке процене 

утицаја измена и допуна плана Генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину на 

животну средину бр. 501-144/17-IV-05-01 

(Службени лист града Зрењанина бр. 

37/17). 

Измене и допуне подразумевају 

измене у текстуалном  и графичком делу 

плана.  

Измена и допуна плана односе се 

на: 

- дефинисање нове јавне површине 

дела радне зоне урбанистичке целине III, 

- дефинисање нове јавне површине 

из Жабаљске улице ка АВИВ парку, 

- промена намена површина дела 

блока између улица: Новосадска, Милана  

Станивуковића, Војислава Илића и Јаше 

Томића, 

- промена намене површина северно 

од улица Стевана Алексића и Вељка 

Петровића из намене зона спорта и 

рекреације у намену зона породичног 

становања, 

- промена намене површина дела 

зоне вишепородичног становања са 

заједничким блоковским површинама 

Улице јунака Милана Тепића,  

- промена намене површина дела 

улице Поучки Десанчића из намене зона 

породичног становања у намену површине 

јавне намене-улица, 

- кориговање обухвата простора 

предвиђеног за израду плана детаљне 

регулације јужно од Мошоринске улице,  

- дефинисање земљишта за редовну 

употребу, 
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- преиспитивање правила уређења у 

делу Електронске комуникације-Мобилна 

телефонија,  

- преиспитивање правила грађења. 

 

Рани јавни увид за Измене и допуне 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину одржан је у периоду од 16. 

марта до 30. марта 2018, године и у току 

раног јавног увида пристигле су 2 примедбе 

(сугестије) које је Комисија за планове за 

територију града Зрењанина разматрала на 

седници одржаној 11.04.2018. и чији 

закључци су саставни део Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду. 

 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ИЗМЕНА  

И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Правни основ за израду Измена и 

допуна плана генералне регулације 

''Багљаш'' у Зрењанину је: 

 

- Закон о планирању и изградњи 

(Службени гласник Републике Србије 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Одлука УС, 

54/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 

132/14, 145/14 и 83/18); 

- Правилник о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Службени 

гласник Републике Србије 64/2015); 

- Одлука о изради измена и допуна 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину (Службени лист града 

Зрењанина 37/2017). 

 

Плански основ за израду Измена и 

допуна плана генералне регулације 

''Багљаш''  у Зрењанину је: 

- План генералне регулације 

''Багљаш'' у Зрењанину (Службени лист 

града Зрењанина 25/2014 и 33/2015). 

 

Услови који су добијени од надлежних 

предузећа, институција и завода уграђени 

су у измене и допуне Плана и то: 

- Завод за заштиту споменика 

културе Зрењанин, бр. I-58-7/18 од 

26.04.2018, 

- Јавно предузеће за урбанизам 

Зрењанин - одељење за путеве, бр. 724/2/2 

од 03.05.2018, 

  - АД за управљање јавном 

железничком инфрастуктуром 

''Инфраструктуа железнице Србије'', бр. 

2/201/-544 од 10.05.2018, 

- Покрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту животне средине, бр. 

140-501-541/2018-05 од 30.04.2018, 

- Покрајински завод за заштиту 

природе, бр. 03-1082/2 од 09.05.2018,  

- ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин, бр. 10/113 од 18.06.2018,  

- МУП Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације 

Зрењанин, бр. 217-5862/2018 од 25.05.2018, 

- Завод за јавно здравље Зрењанин, 

бр. 1279 од 08.05.2018. 

- АД ''Електромрежа'' Србије, бр. 

130-00-UTD-003-384/2018/002 од 

23.05.2018, 

- Покрајински секретаријат за 

здравство, Сектор за санитарни надзор и 

јавно здравље, Одељење у Зрењанину, бр. 

138-53-00487-2/2018-10 од 11.05.2018, 

- Министарство одбране, Сектор за 

материјалне ресурсе, Управа уа 

инфраструктуру бр. 1591-2 од 11.05.2018, 

- SBB д.о.о, бр. 174/2018 од 

27.04.2018, 

- VIP MOBILE д.о.о, Београд од 

08.05.2018, 

- Телеком Србија, бр. а335-

169742/2-2018, од 23.04.2018,   

- ЈП ''Пошта Србије'' бр. 2018-

65395/2 од 28.05.2018, 

- ЈМУ РТС, Дирекција РТС бр. 

2006/2018 од 08.05.2018, 

- ЕПС Дистрибуција, огранак 

''Електродистрибуција Зрењанин'' бр. 

8Б.100.-Д.07.13-116503/2-18 од 24.05.2018, 

- ЈП СРБИЈАГАС, бр. 06-02-2/68-1 

од 27.04.2018,  

- ЈКП градска топлана Зрењанин, 

бр. 7796/1 од 18.06.2018,  

- ЈП ЕПС, огранак панонске ТЕ-ТО, 

бр, 0603-213481/1-38 од 04.05.2018, 

- ЈВП ''Воде Војводине'' бр. I-568/4-

18 од 13.08.2018, 

- Туристичка организација града 

Зрењанина бр. 324 од 27.04.2018. 

  

Од следећих надлежних предузећа, 

институција и завода затражени су, али 

нису добијени услови за израду Измена и 

допуна плана: 

- ЈКП ''Чистоћа и зеленило'', 

Зрењанин, 
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- Покрајински секретаријат за 

здравство, Нови Сад, 

- Јавно предузеће за склоништа, 

Београд, 

- TELENOR д.о.о, Београд, 

- Одељење за привреду, градске 

управе града Зрењанин 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У 

ТЕКСТУАЛНОМ  

ДЕЛУ ПЛАНА 

 

3.1 Опште измене у текстуалном 

делу плана 

У целокупном тексту назив 

''општински пут бр. 7 Зрењанин - Арадац 

- река Тиса'' мења се називом 

''општински пут бр. 22-6 (Зрењанин - 

Арадац - државни пут IБ реда бр. 12 

(река Тиса))''. 

 

У целокупном тексту назив 

''општински пут бр. 4 Зрењанин - 

Елемир'' мења се називом ''општински 

пут бр. 22-3 (Зрењанин - Елемир - 22-2)''. 

 

У целокупном тексту Правилник о 

техничким стандардима приступачности 

(Службени гласник Републике Србије бр. 

46/2013) мења се са Правилник о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката 

којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци 

и старим особама (Службени гласник 

Републике Србија, бр. 22/2015). 

 

У целокупном тексту назив ЈП 

''Железница Србије'' мења се са 

''Инфраструктура железнице Србије'' ад. 

 

У целокупном тексту назив 

''државни пут IБ реда бр. 20'' мења се 

називом ''државни пут IБ реда бр. 12''. 

 

3.2 Посебне измене у текстуалном 

делу плана 

 

На страни 6: у тексту испод 

наслова 3.1.1 Подела на урбанистичке 

целине шеснаести став се брише, а 

двадесет шести став мења се и гласи: 

''За већи део ове урбанистичке целине 

планирана је намена радне зоне'' 

 

На страни 8: у тексту испод 

наслова 3.1.1.1 Зона становања осми став 

се мења и гласи: 

''За породично становање дела 

урабнистичке целине I, око Панонске 

улице, планира се израда плана детаљне 

регулације'' 

 

На страни 8: у тексту испод 

наслова 3.1.1.1 Зона становања последња 

реченица деветог став се мења и гласи: 

''У планском периоду задржавају се 

изграђени вишепородични објекти у 

реализованим отвореним блоковима, са 

забраном изградње нових објеката 

вишепородичног становања у истима, а у 

улицама др Тихомира Остојића и Мите 

Ђорђевића и у делу урбанистичке целине 

III планира се изградња нових објеката чија 

је изградња дозвољена и дефинисана 

правилима грађења за зону 

вишепородичног становања'' 

 

На страни 9: у тексту испод 

наслова Радна зона 7 трећи став мења се и 

гласи: 

''Површина ове радне зоне износи 

118,5 ha, опремљена је инфраструктуром и 

већим делом изграђена'' 

На страни 10: у тексту испод 

наслова Радна зона 7 четврти став се 

брише. 

 

На страни 10: у тексту испод 

наслова 3.1.2.3 Зона спорта и рекреације 

први став се мења и гласи:  

''Садржаји за спорт и рекреацију 

планирани су у оквиру урбaнистичке 

целине I'' 

 

На страни 10: у тексту испод 

наслова 3.1.2.3 Зона спорта и рекреације 

након другог става додаје се став који 

гласи: 

''Постојеће саобраћајне површине 

зоне спорта и рекреације Улице Иве 

Андрића могу се користити као прилазне-

приступне саобраћајнице зоне породичног 

становања исте улице'' 

 

На страни 11: табела испод наслова 

БИЛАНС ПОВРШИНА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА мења се 

и гласи: 
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Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИН

А 

ПОСТОЈЕЋ

Е 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАН

О 

(ha) 

% 

површине за јавне намене 

1. јавни објекти 5,3 0,82 5,8 0,90 

2. комунални објекти 0,86 0,13 0,86 0,13 

3. спорт и рекреација 2,83 0,44 3,03 0,46 

4. јавно зеленило 2,3 0,36 2,3 0,36 

5. заштитно зеленило 10,65 1.64 12,47 1,92 

6. водни објекат - „Багљашки канал“ 5,69 0,88 5,69 0,88 

7. друмски саобраћај 114,16 17,64 123,91 19,16 

8. железнички саобраћај 13,95 2,16 13,95 2,16 

површине за остале намене 

9. вишепородично становање са 

заједничким блоковским површинама 

25,30 3,91 27,20 4,20 

10. породично становање 173,95 26,89 154,45 23,87 

11. радне зоне 192,15 29,70 178,5 27,59 

12. верски објекат-Православна црква  0,3 0,05 0,3 0,05 

13. утилитарно зеленило 97.86 15.12 118,54 18,32 

 УКУПНО 647 100 647 100 

 

 

На страни 12: у тексту испод 

наслова 3.1.3 Регулација и нивелација 

површина јавне намене након шесте 

алинеје петог става додају се алинеје које 

гласе: 

- од делова катастарских парцела 

бр. 2603/2, 2604/1 и 2605/1 КО Зрењанин I 

формираће се површина за јавну намену 

''Стевана Алексића'' графички прилог 11.7 

- од делова катастарских парцела 

бр. 13184/27, 13185/1, 13172/5 и 13175/10 

КО Зрењанин I формираће се површина за 

јавну намену ''Жабаљска'' графички прилог 

11.8 

- од делова катастарских парцела 

бр. 6114/34 и 6116/3 КО Зрењанин I 

формираће се површина за јавну намену 

''Новосадска'' графички прилог 11.9 

- од катастарских парцела бр. 

13086/1, 13087/1, 13842/1, 13072/12, 

13076/2, 13077/3 и дела парцеле кат. бр. 

13080/3  КО Зрењанин I формираће се 

површина за јавну намену ''Мошоринска'' 

графички прилог 11.10 

 

На страни 14: у тексту испод 

наслова Објекти за спорт и рекреацију 

целокупан текст који се односи на тај 

наслов се мења и гласи: 

''Изградња објеката за спорт и 

рекреацију планира се у складу са важећим 

законима и правилницима из ове области на 

парцели у Улици јунака Милана Тепића. У 

оквиру објекта за спорт и рекреацију 

дозвољена је изградња комерцијалних, 

трговинских и угоститељских објеката. 

Изградња објекта за спорт и 

рекреацију могућа је под следећим 

условима: 

- индекс  заузетости парцеле 

максимално 90%,  

- максимална висина објекта износи 

15 m, 

- потребе за паркирањем решити у 

овиру заједничке блоковске површине 

Улице јунака Милана Тепића и/или на 

јавној површини испред парцеле, према 

следећим нормативима: 

 - једно паркинг место на користан 

простор за 40 гледалаца, 

 - за комерцијалне, трговинске и 

угоститељске објекте 1 паркинг место на   

   70  m
2
 корисног простора, 

 - 10% места за паркирење 

обезбедити за лица са инвалидитетом. 

Спортски терени могу бити 

покривени или непокривени. Ако су 

непокривеног или наткривеног типа, 

њихова површина се не рачуна у 

максимални индекс заузетости парцеле.  

За реализацију планираног објекта 

за спорт и рекареацију и потребних паркинг 
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места неопходна је израда урбанистичког 

пројекта'' 

 

На страни 19: текст испод наслова 

3.1.5.2 Водоснабдевање мења се текстом 

који гласи 

''Потребе за водом појединих делова 

овог дела градског система, могућност 

реализације на терену, стање постојеће 

мреже, старост исте и статистика кварова, 

определиће избор улица у којима ће се 

изградити нова и делимично или потпуно 

реконструисати постојећа водоводна мрежа.  

Да би се обезбедио захтевани 

притисак од 2.5bara на прикључцима свих 

потрошача морају се доградити и 

реконструисати деонице на правцу кроз 

Булевар Вељка Влаховића цевоводима  од  

Улице Стражиловска до Улице Меше 

Селимовића. Изградњом цевовода Ø250 

обезбедиће се допремање воде до свих 

потрошача и на периферији Багљаша. 

Подизање нивоа поузданости рада 

система у случају појаве нередовних стања, 

остварен је реализацијом везе главних 

водова у Булевару Вељка Влаховића и 9. 

јануара цевоводом  Ø 250 удужини од 200 m 

и везе главног довода у  Булевару Вељка 

Влаховића и Улици Јунака Милана Тепића 

цевоводом   Ø 250 удужини од 150m. 

Потребан је наставак изградње овог 

цевовода Улицом Богдана Теодосина до 

Улице Мошоринска. Реконструкцијом 

цевовода у улицама Здравка Челара и 

Мошоринска реализоваће се сви  планирани 

радови на реконструкцији водоводне мреже 

предвиђени Генералним решењем 

водоводног диструбутивног система 

''Зрењанин'' до 2021. године, чији је аутор 

''Водопројект'' из Београда, а урађено је 

1999. године. и обезбедиће се поуздано 

снабдевање ских локалних потрошача.   

У случају опремања 

инфраструктором појединих локалитета 

ради привођења намени, било да се ради о 

стамбеним, пословним или радним зонама, 

могуће је укрштање цевовода водовода са 

постојећом и планираном трасом 

Обилазнице. 

Планирано је да уз општински пут 

бр. 22-6 (Зрењанин - Арадац - државни пут 

IБ реда бр. 12 (река Тиса) буде постављена 

водоводна мрежа ка Арацу,  која се укршта 

са предметном саобраћајницом. 

Планирано је, такође, да између 

државног пута IБ реда бр. 12 и општинског 

пута бр. 22-6  буде постављена водоводна 

мрежа Ø150 са западне стране тако да се 

укршта са Обилазницом и паралелно се 

води са њом од државног пута првог Б реда 

бр.12 до општинског пута. 

Уколико би у наредном планском 

периоду дошло до акивирање рада Фабрике 

воде, потребно је резервисати коридор 

ширине 3 m за полагање водоводних цеви 

за транзитни цевовод који би пратио трасу 

Обилазнице целом њеном дужином у 

оквиру границе ПГР ''Багљаш'' у 

Зрењанину. 

Реализацији прикључака на јавну 

водоводну мрежу од стране потенцијалних 

корисника за потребе снабдевања водом 

могуће је реализовати тек после услова за 

прикљулење и сагласности надлежног 

комуналног предузећа. Такође, у случају 

потребе снабдевања водом за технолошке 

потребе и потребе хидрантске мреже преко 

аутономних изворишта неопходно је 

прибавити све услове и сагласности 

надлежних институција. 

Водоводне цеви трасирати 

правцима на довољном хоризонталном 

растојању  од осталих подземних 

инфраструктурних водова, а приликом 

укрштања са другим инсталација водити 

рачуна о прописном  вертикалном 

растојању. 

На траси хидрантске водоводне 

мреже ће се предвидети постављање 

довољног броја против пожарних хидраната 

чији ће тачан број, врсту и распоред у 

крајњој варијанти одредити пројектант уз 

сагласност надлежних институција. 

Укрштање објеката пута, железнице 

и главних праваца третираних инсталација 

при било каквим грађевинском радовима на 

водоводној мрежи решити подбушивањем 

или увлачењем одговарајуће заштитне цеви 

по условима надлежних институција или 

постављањем заштитне цеви у фази 

формирања доњег строја пута. 

Приликом реализације тј. изградње 

водоводне мреже, цевовода и објеката, 

треба се придржавати техничких прописа за 

пројектовање, грађење, пријем и одржавање 

мреже. 

 По завршеним радовима на 

монтажи и испитивању мреже треба 

извршити геодетско снимање изграђене 

водоводне мреже, а добијене податке унети 

у катастарске планове подземних 

инсталација, а све асфалтиране, бетонске и 

зелене површине вратити у првобитно 

стање'' 
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На страни 20: у тексту испод 

наслова 3.1.5.3 Одвођење употребљених 

вода последња реченица другог става мења 

се и гласи: 

''Као оптимално решење са 

техничког и економског аспекта, изграђена 

је  црпна станица која прихвата отпадне 

воде из стамбених објеката око надвожњака 

и које се потисним цевоводом PVC Ø150 

mm уливају у колектор фекалне 

канализације у улици  др Тихомира 

Остојића'' 

 

На страни 22: у текст наслова 

3.1.5.5 Водопривреда мења се у 3.1.5.5. 

Водни објекти, а у тексту испод истог, 

након другог става додају се ставови који 

гласе: 

''У зони Багљашког канала, 

изградња објеката је забрањена у појасу 

ширине од најмање 5,00 m у грађевинском 

реону, односно 10,00 m у ванграђевинском, 

мерено од врха косина канала, обострано. 

Све евентуалне радове у зони 

Багљашког канала извести тако да се 

испуне услови које прописује управљач 

водним земљиштем и објектима.При томе 

нарочито обезбедити слободан протицајни 

профил, стабилност дна и косина канала, 

несметан пролаз службеним возилима и 

механизацији при надзору, одржавању и 

уређењу канала. 

При издавању услова за изградњу 

објеката и извођење радова у зони канала 

потребно је обезбедити стално проходан 

појас – радно инспекциона стаза, у ширини 

од минимум 5,00 m у грађевинском реону, 

мерено од врха косина обострано.У том 

појасу се не смеју градити објекти, 

подизати ограде и сл. 

У случају постављања 

инфраструктуре на водном земљишту-

експропријационом појасу канала, трасом 

која је паралелна са каналом, инсталацију 

поставити по линији експропријације, тако 

да међусобно (управно) растојање између 

инсталације и ивице косине канала буде 

минимум 5,00 m. 

Уколико се поставља 

инфраструктура на земљишту изван зоне 

експропријационог појаса (када је ширина 

експропријације поред канала мања од 5,00 

m), трасом која је паралелна са каналом, 

инсталацију поставити тако да међусобно 

(управно) растојање између инсталације и 

ивице косине канала буде минимум 5,00 m. 

При укрштању подземних 

инсталација извести постављањем у 

заштитну цев, тако да њена горња ивица 

буде најмање 1,0 m испод пројектованог 

дна канала, односно 1,5 m испод постојећег 

дна.Минимална дужина заштитне цеви 

мора бити једнака ширини канала у нивоу 

терена увећаној за ширину инспекционе 

стазе. При томе сва укрштања са каналом 

извести под углом од 90º. 

У канал се могу упуштати 

атмосферске и друге пречишћене воде уз 

предходно спроведене хидрауличке 

анализе, да ли и под којим условима 

постојећи профил канала може да прими 

додатне количине воде, а да не долази до 

преливања истих на околни терен. 

Евентуално повезивање леве и 

десне обале канала саобраћајницама 

извести изградњом пропуста/моста таквих 

димензија које обезбеђују постојећи водни 

режим и стабилност дна и косина канала'' 

 

На страни 23: у тексту испод 

наслова 3.1.5.6. Електроенергетска 

инфраструктура у првом ставу након прве 

реченице додаје се реченица: 

''Постоји могућност напајања из ТС  

110/20/10kV''Зрењанин 4'' у случају дужих 

прекида у напајању преко основног прваца 

из ТС 110/20/10kV''Зрењанин 3'' 

 

На страни 23: у тексту испод 

наслова 3.1.5.6. Електроенергетска 

инфраструктура након шестог става 

додају се ставови који гласе: 

''20kV и 0,4kV дистрибутивна мрежа 

је грађена као подземна (кабловским 

водовима) или надземна на стубовима (са 

голим проводницима или СКС-ом). 0,4 kV 

мрежа се напаја преко ТС 20/0,4 kV. 

Могућности eлектродистрибутивне 

мреже ће се развијати према потреби 

развоја конзума на подручју уз 

благовремено и планско опремање мреже. 

У циљу резервирања испада 

кабловских водова 20kV, као и при 

редовним годишњим ремонтима ТС 

110/20kV потребно је у што већој мери 

повезати конзуме суседних ТС 110/х kV па 

је потребно у што већој мери планирати 

изградњу кабловских водова.  

На постојећим и будућим објектима 

ДСЕЕ у обухвату плана ће се вршити 



20. децембар 2018. год.        Број 29      Службени лист града Зрењанина                Страна 553 

 
радови на одржавању и реконструкцији у 

циљу очувања поузданог и сигурног 

напајања конзумног подручја, увођења у 

систем даљинског управљања као и ради 

повећања капацитета ДСЕЕ због потреба 

постојећих и нових корисника ДСЕЕ. 

Наведени радови подразумевају: замену 

проводника код надземних и подземних 

водова са или без повећања пресека, замену 

изолације код надземних водова, замену 

надземних водова кабловским водовима, 

замену голих проводника надземних водова 

СКС-ом, замену трансформатора у 

трафостаницама исте или веће снаге, 

уградња нових трансформатора поред 

постојећих у трафостаницама, замена 

опреме у расклопним постројењима 

трафостаница, доградња расклопних 

постројења у трафостаницама, замена 

постојећих префабрикованих постројења у 

трафостаницама новим са или без повећања 

капацитета, постављање антенских стубова 

за потребе система даљинског надзора и 

управљања висине до 30m, уклањање 

опреме и слично. 
У рову са подземним водовима и на 

стубовима надземних водова ће се поставити 
и оптички водови. 

У случају потребе измештања 
електродистрибутивних објеката, сва 

измештања извршити трасом кроз јавну 
површину. Трошкове евентуалних 

измештања сноси инвеститор. 
Слободностојећи ормани мерног 

места се могу градити искључиво на 
регулационој линији или на фасади објекта, 

никако на јавној површини'' 
 

На страни 24: у тексту испод 

наслова 3.1.5.6. Електроенергетска 

инфраструктура након осмог става  додају 

се ставови који гласе: 

 ''Приликом каблирања НН мреже, 

стубови НН мреже се не уклањају до 

момента изградње новог јавног осветљења 

на челичним стубовима. Приликом изградње 

нове дистрибутивне РТС и премештања дела 

НН конзума на ново изграђену РТС, 

премешта се и припадајући део јавног 

осветљења. То подразумева изградњу новог 

типског ССРОЈО типа „Нови Сад“ у 

непосредној близини РТС и превезивање 

јавног осветљења на исти. 

 Предвидети напајање јавног 

осветљења у склопу НН мреже широке 

потрошње у склопу СКС кабла. 

Из исте трафостанице је могуће 

напајање јавне расвете канделаберског типа 

или заједно у склопу нисконапонске 

електродистрибутивне мреже широке 

потрошње са самоносивим кабловским 

снопом на бетонским 9 m стубовима. За 

потребе напајања јавне расвете, у 

непосредној близини постојећих и/или 

будућих трафостаница, на јавној површини 

предвидети локације за смештај ормана 

мерног места јавне расвете тип ПОММ-2/Х 

на типском слободностојећем армирано-

бетонском постољу са КПК типа ЕВ-1П и 

разводног ормана јавног осветљења (РОЈО). 

Услови за потребе напајања 

будућих објеката се дају посредством 

надлежног органа кроз поступак 

обједињене процедуре као Услови за 

пројектовање и прикључење, у зависности 

захтеване максималне снаге, положаја 

објеката'' 

 

На страни 25: након текста испод 

наслова Правила за изградњу надземне и 

подземне електроенергетске мреже додај се 

наслов Услови прикључења на ДСЕЕ са 

следећим текстом у оквиру истог: 

''Услове, начин и место прикључења 

на ДСЕЕ дефинише надлежни оператор 

дистрибутивног система у складу са 

плановима развоја ДСЕЕ, законским и 

другим прописима. У обухвату плана, у 

складу са потребама будућих и постојећих 

корисника ДСЕЕ, предвидети изградњу 

објеката ДСЕЕ средњенапонских водова, 

расклопних постројења, трафостаница 

20/0,4kV и нисконапонских водова. 

Прикључење корисника на ДСЕЕ се 

планира на средњенапонском нивоу (20kV) 

и на нисконапонском нивоу (0,4kV) у 

зависности од захтеване снаге и потреба 

корисника.  

Прикључци објеката који захтевају 

коришћење сопствене трафостанице 

(20/0,4kV) корисника се граде подземном 

кабловском мрежом на средњем напону уз 

остављање простора за трафостаницу типа 

монтажно-бетонска или за одговарајуће 

грађевинско разводно постројење (у које се 

смештаискључиво средњенапонско 

постојење 20kV са мерењем) које се гради 

уз регулациону линију парцеле крисника са 

могућношћу приступа просторији са 

средњенапонским постојењем 20kV са јавне 

површине (подземни кабл 20kV и 

постројење 20kV постају власништво 

оператора ЕПС Дистрибуција) и са 
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обезбеђењем права пролаза у корист 

оператора на средњем напону у склопу 

средњенапонског постројења. Прикључци 

снаге преко 43,47 kW са везивањем у 

напојној дистрибутивној трафостаници 

(20/0,4kV) се граде искључиво као 

кабловски подземни уз коришћење 

слободностојећих ормана мерног места 

изведених у полиестерском кућишту 

постављених на армирано-бетонском 

постољу са кабловском прикључном 

кутијом у истом и са постављањем ормана 

мерног места у регулационој линији 

парцеле корисника. Прикључци типски 

снаге до 43,47 kW са прикључењем са 

нисконапонске мреже (трајни и 

привремени), уз проверу задовољења 

напонских прилика, се граде искључиво као 

кабловски подземни уз коришћење 

слободностојећих ормана мерног места 

изведених у полиестерском кућишту 

постављених на армирано-бетонском 

постољу са постављањем ормана мерног 

места у регулационој линији парцеле 

корисника или на јавној површини у траси 

мреже поред прикључног стуба надземне 

мреже или прикључног дистрибутивног 

разводног ормана подземне кабловске 

мреже. Из исте трафостанице је могуће 

напајање јавне расвете канделаберског типа 

или заједно у склопу нисконапонске 

електродистрибутивне мреже широке 

потрошње са самоносивим кабловским 

снопом на бетонским 9 m стубовима. За 

потребе напајања јавне расвете, у 

непосредној близини постојећих и/или 

будућих трафостаница, налазиће се и 

локације за смештај ормана мерног места 

јавне расвете тип ПОММ-2/Х на типском 

слободностојећем армирано-бетонском 

постољу са КПК типа ЕВ-1П и разводног 

ормана јавног осветљења (РОЈО). 

Услови за потребе напајања 

будућих објеката се дају посредством 

надлежног органа кроз поступак 

обједињене процедуре као Услови за 

пројектовање и прикључење, у зависности 

захтеване максималне снаге, положаја 

објеката. 

У случају да приликом дефинисања 

нових регулационих линија постојећи 

електродистрибутивни објекти више не 

буду на јавним површинама, обавезно је 

измештање истих на јавну површину'' 

 

На страни 26: у тексту испод 

наслова Правила грађења за трафо станице 

додаје се алинеја: 

''За измештање трафо станица из 

зона земљишта за остале намене локација и 

димензије трафо станица одређиваће се у 

складу са условима имаоца јавних 

овлашћења и пројектом парцелације'' 

 

На страни 27: у тексту испод 

наслова Мобилна телефонија тачка 3 првог 

става мења се и гласи: 

''Дозвољено је постављање базних 

станица у "зонама повећане осетљивости" 

које су на основу Правилника о изворима 

нејонизујућег зрачења од посебног 

интереса: 

- подручја стамбених зона у којима 

се особе могу задржавати и 24 сата 

дневно; 

- школе, домови, предшколске 

установе, дечија игралишта; 

- болнице, породилишта; 

- туристички објекти, дечија 

игралишта као и површине неизграђених 

парцела намењених, организације,  

 - а све у складу са условима Одсека 

за заштиту животне средине, Одељења за 

привреду, за сваки појединачан случај 

изградње'' 

 

На страни 27: у тексту испод 

наслова Кабловско дистрибутвни систем, 

додајe се следећи текст: 

КДС мрежа кабловске телевизије 

(широкопојасне електронске комуникације) 

СББ  на предметном подручју обухвата 

постојеће улице на Багљашу. КДС мрежа је 

постављена по постојећој линијској 

инфраструктури делом у кабловској 

канализацији Телекома Србија ад, односно 

на НН стубовима Електродистрибуције. По 

правилу су оптички каблови примарне 

дистрибуције постављени подземно, у 

постојећој кабловској канализацоји 

Телекома Србија ад и то у ул. Бригадира 

Ристића, Бул. Вељка Влаховића, ул. Обала 

Соње Маринковић, Кеј 2. Октобар, ул. 

Жарка Зрењанина и Милана 

Станивуковића. Подземни део кабловских 

траса за оптичке каблове за КДС је такође у 

делу улица на Багљашу где су постављени 

топловоди за даљинско грејање станова. 

То значи, да је садашња 

дистрибутивна мрежа електронских 

комуникација за кабловску телевизију, и 
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примарна дистрибуција (са оптичким 

кабловима) и секундарна дистрибуција (са 

коаксијалним кабловима) изграђена 

највећим делом ваздушно ( по постојећој 

инфраструктури, по постојећим ЕД 

стубовима).  

 

Сервиси су кабловска телевизија – 

аналогни ТВ сигнали и програми, Затим 

дигитална кабловска телевизија са 

дигиталним сигналима и програмима 

стандардне високе резолуције слике (тз. 

Д3), дигитална ИПТВ тз. ЕОН, радио 

програми, сервис интернета са високим 

комуникационим брзинама (до 200/10 

MB/s) и са елктронском пошптом, 

хостингом, „cloud“ сервисима и сл, као и 

телефонски сервис (стабилна телефонија). 

 

Краткорочни планови за КДС на 

Багљашу 

 

Одржавати постојећу мрежу са 

тенденцијом повећања броја корисника. 

Такође са планира проширење КДС мреже 

за ново формиране улице и зоне изградње 

(уз преферирање КДС мреже по ЕД 

стубовима). 

Праћење реконструкције и 

проширења топловодне мреже, 

постављањем кабловица за КДС од 

полиетилена високе чврстоће, пречника 40 

mm. 

Проширење квалитета и кванитета 

сервиса, а то значи више дигиталних 

канала, посебно у ХД резолуцији слике, 

веће брзине кабловског интернета и сл.  

Други корак у краткорочном плану 

ће бити проширење и реструктуирање 

фреквенцијских опсега за двосмерне 

комуникације, само адаптацијом пасивних 

и активних елемената мреже. 

 

Дугорочни планови за КДС 

 

Формирање и примарне и 

секундарне дистрибуције са оптичким 

кабловима, што значи привођење оптичких 

каблова до свих корисника. При томе, треба 

планирати трасе оптичких каблова КДС-а 

независно од Телекома Србија. То значи, да 

у будућности треба планирати изградњу 

посебне канализације за КДС каблове, са 

кабловицама малог пречника, ᶲ 40 mm и са 

израдом малих кабловских шахтова. За њих 

могу да се предвиде микроровови дубине 

до 15 mm и ширине 2 cm, односно 

микроров дубине 30-40 cm, ширине 5-8 cm. 

 

На страни 27: у тексту испод 

наслова Кабловско дистрибутвни систем, 

први став се мења и гласи: 

''Приликом   пројектовања,   

реконструкције,   изградње   и   одржавања  

КДС-а  или  његових  делова применити 

одредбе Закона о електронским 

комуникацијама као и Закона о планирању 

и изградњи'' 

 

На страни 27: у тексту испод 

наслова Кабловско дистрибутвни систем, 

текст након другог става мења се и гласи: 

 

Услови за изградњу примарне КДС 

мреже: 

- Примарна КДС мрежа повезује 

насељена места и за њу важе исти услови 

као и за мрежу фиксне телефоније на делу 

мреже која пролази кроз део градског 

насеља. 

Услови за изградњу дистрибутивне 

мреже:  

Дистрибутивна мрежа је у оквиру 

подручја просторне целине где водове КДС 

мреже треба полагати истим трасама као 

водове фиксне телефоније. За ове водове 

важе исти услови као за мрежу фиксне 

телефоније и додатно: 

- Ваздушна КДС мрежа се може 

постављати на постојеће стубове 

електроенергетске и ТТ мреже као и на 

стубове јавног осветљења уз сагласност 

власника исте односно на властите стубове 

на основу прибављене дозволе; 

 

Општи услови за постављање КДС 

опреме на стубовима: 

- Водове кабловске дистрибутивне 

мреже по правилу постављати на стубове 

тако да буду постављени на страни стуба 

према регулационој линији  

- За фиксирање каблова користити 

обујмице са шелнама и гуменом подлошком 

ради заштите стубова. 

- Постављање шелни и затега 

вршити тако, да се ни у ком случају не 

буши стуб  

- Не могу се предвидети  више од 

два прикључка кабловске дистрибутивне 

мреже са једног стуба 

- Уколико постоји потреба за више 

од два прикључка потребно је исте 

формирати тако да је омогућен несметан 
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приступ за одржавање светиљке јавног 

осветљења. Исти услови важе ако је  на 

истом стубу и НН мрежа (груписање и 

постављање под углом од 90°), 

- Уколико на стубу јавног 

осветљења постоји и НН мрежа, каблове 

КДС мреже поставити на размаку од 1м 

испод НН мреже. 

- Одстојање најнижег кабла КДС-а 

од површине тла треба да износи најмање 5 

m. 

- На прелазима преко улица иста 

висина треба да износи најмање 5m при 

најнеповољнијим температурним условима; 

- Најмање растојање од најнижих 

проводника електроенергетске мреже мора 

бити 1 m; 

- На траси примарне кабловске 

мреже, могуће је поставити подземне 

шахтове или надземне самостојеће стубиће 

који не смеју да ометају саобраћај. 

- Оптичке чворове поставити у 

ормариће, односно слободностојеће ормане 

од изолационог материјала степена заштите 

минимално IP 54 са бравом за закључавање; 

- Слободностојећи ормани се 

постављају на основу прибављене дозволе 

тако да не ометају саобраћај и прилаз 

објектима; 

- Слободностојећи ормани се не 

могу постављати изнад постојеће подземне 

инфраструктуре. 

 

Услови за развод КДС мреже у 

објектима: 

Важе исти услови као за мрежу 

фиксне телефоније. 

 

На страни 51: у тексту испод 

наслова Паркови друга реченица другог 

става се мења и гласи: 

''Парк треба опремити мобилијаром, 

пешачким и трим стазама'' 

 

На страни 53: у тексту испод 

наслова 3.1.9.1.2 Заштитно зеленило трећи 

став се мења ставом: 

''У зоно заштитног зеленила 

уранистичке целине III могу се градити 

паркинзи/паркиралишта ус претходно 

прибављање услова ималаца јавних 

овлашћења'' 

 

 На страни 55: у тексту испод 

наслова 3.1.11. Правила парцелације, 

препарцелације и исправке границе 

парцеле пети и шести став мењају се и 

гласе: 

''У поступку легализације-

озакоњења, уколико се објекат налази на 

више делова катастарских парцела, могуће 

је пројектом препарцелације формирати 

грађевинску парцелу мање површине од 

површине планиране за одређену зону. 

У случају када постојећи објекат и 

елементи објекта (рампе, степеништа и сл) 

прелазе преко границе парцеле, а не 

угрожавају функционисање јавне површине 

и инфраструктуре, што стручне службе и 

јавна предузећа утврђују у сваком 

појединачном случају, утврђује се да је 

регулациона линија  по граници објекта у 

ширини парцеле. На овако формираним 

парцелама код будуће изградње 

грађевинска линија утврђује се на основу 

већине изграђених објеката у зони (преко 

50 %)'' 

 

 На страни 55: у тексту испод 

наслова 3.1.11. Правила парцелације, 

препарцелације и исправке границе 

парцеле након последњег става додају се 

ставови који гласе: 

''Приликом формирања нових 

грађевинских парцела у поступку 

парцелације, бочна граница новоформиране 

парцеле може бити на удаљености мањој од 

планом прописане у односу на постојеће 

објекте уз поштовање свих осталих правила 

грађења. 

Приликом формирања грађевинских 

парцела за редовну употребу објеката, 

бочна граница новоформиране парцеле 

може бити на удаљености мањој од планом 

прописане у односу на постојеће објекте'' 

 

На страни 56: у тексту испод 

наслова 3.2.1 Зона за коју се обавезно 

доноси план детаљне регулације са 

прописаном забраном изградње до 

његовог доношења друга реченица првог 

става мења се и гласи: 

''Обухват плана је простор Панонске 

улице'' 

 

На страни 56: у тексту испод 

наслова 3.2.1 Зона за коју се обавезно 

доноси план детаљне регулације са 

прописаном забраном изградње до 

његовог доношења четврти став мења се и 

гласи: 
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''Рок за израду предметног плана 

детаљне регулације је 4 (четири) године, 

када након истека рока локална самоуправа 

треба да преиспита оправданост израде 

нереализованог плана'' 

 

На страни 59: у тексту испод 

наслова 3.2.4 Спровођење важеће планске 

документације први и други став мењају се 

ставом који гласи: 

''На простору обухвата предметног 

плана примењиваће се План детаљне 

регулације Обилазног пута око Зрењанина – 

Обилазнице (Службени лист града 

Зрењанина 21/2010 и 22/2010)'' 

 

На страни 59: у тексту испод 

наслова Врста и намена објеката који се 

могу градити трећи став се брише. 

 

На страни 62: у тексту испод 

наслова Највећа дозвољена спратност 

трећи став се брише. 

 

На страни 63: у тексту испод 

наслова Услови за изградњу других 

објеката на истој грађевинској парцели 

бришу се пета и шеста алинеја друго става. 

 

На страни 64: у тексту испод 

наслова Услови за изградњу других 

објеката на истој грађевинској парцели у 

деветој алинеји другог става израз ''5 m'' 

мења се изразом ''4 m''. 

 

На страни 64: у тексту испод 

наслова Услови за изградњу других 

објеката на истој грађевинској парцели 
након другог става додаје се став који 

гласи: 

''Укупна површина објекта 

производног занаства и магацина 

пословних услуга на парцеле не може бити 

већа од површине главног објекта'' 

 

На страни 65: у тексту испод 

наслова Саобраћајне површине у оквиру 

парцеле први став се мења и гласи: 

''У оквиру саобраћајних површина 

планирано је: 

- тротоари; 

- манипулативне саобраћајне 

површине, 

- паркинзи за путничка возила, које 

треба изградити у складу са стандардом 

SRPS U.S4.234:2005'' 

 

На страни 65: текст испод наслова 

Услови прикључења на саобраћајну 

инфраструктуру мења се и гласи: 

''Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња стамбених објеката могу 

имати директан или индиректан приступ са 

јавног пута 

 Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња стамбених објеката, а 

имају директан приступ са јавног пута, 

морају имати минимално један колски 

приступ-прикључак прилазног пута на 

јавни пут, ширине од 3 до 6 m (изузетно 

ширина колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут може бити 

мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз 

услове и сагласност управљача). Остале 

елементе колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут (положај, 

радијус прикључка прилазног пута, 

коловозну конструкцију, услове 

одводњавања и сл) одређује управљач 

условима за сваки појединачни случај 

изградње. 

 Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња: пословних објеката, 

пословно-стамбених објеката, стамбено-

пословних објеката, објеката јавне намене и 

објеката јавних функција морају имати 

минимално један колски приступ-

прикључак прилазног пута на јавни пут, 

ширине од 3 до 6 m. Остале елементе 

колског приступа-прикључка прилазног 

пута на јавни пут (радијус прикључка 

прилазног пута, коловозну конструкцију, 

услове одводњавања и сл) одређује 

управљач условима за сваки појединачни 

случај изградње. 

 

 Све грађевинске парцеле у овој 

намени могу имати више колских приступа-

прикључака прилазних путева на јавни пут, 

уз услове управљача за сваки појединачни 

случај изградње. 

 Колске приступе - прикључке 

прилазних путева на јавни пут реализовати 

тако да немају штетне последице за 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја. 

 За објекте становања паркирање се 

обезбеђује у оквиру сопствене парцеле, по 

принципу – једна стамбена јединица-једно 

паркинг место или гаражно место. 

 Паркинге за транспортна возила и 

пољопривредне машине предвидети у 

оквиру парцеле, тј не могу се предвиђати на 

јавној површини. Приликом изградње 

објеката који имају потребу за паркирањем 
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ових возила потребно је обезебедити 

потребан број паркинг места за ову врсту 

возила, у складу са важећим правилицима и 

стандардима из ове области. 

 Приликом планирања простора за 

паркирање возила за пословне, стамбено-

пословне и пословно-стамбене објекте, 

потребно је поштовати и следеће 

нормативе: 

 - пословна установа – једно ПМ на 

70 m² корисног простора; 

 - трговина на мало – једно ПМ на 

100 m² корисног простора; 

 - угоститељски објекат – једно ПМ 

на користан простор за осам столица; 

 - стандарде приступачности - у 

складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама 

(Службени гласник Републике Србија, бр. 

22/2015). 

 Поред колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут парцели, 

испред: пословног, стамбено-пословног и 

пословно-стамбеног објекта, на јавној 

површини у зони између тротоара и 

коловоза могу се формирати паркинзи у 

складу са условима из плана и условима 

управљача. 

 За изградњу ових паркинга 

потребно је прибавити услове управљача за 

сваки појединачни случај изградње и 

склопити уговор са надлежним органом 

града Зрењанина, а исте градити према 

следећим правилима: 

 - паркинг се формира испред 

парцеле уколико постоје просторне 

могућности; 

 - паркинг се израђује од растер 

коцки; 

 - растер коцке се не постављају  око 

дрвећа у пречнику од 1 m, а дрвеће заштити 

металном решетком.       

 Тротоар испред парцеле на јавној 

површини, по завршетку изградње, вратити 

у првобитан положај тако да се кота 

нивелете и материјали ускладе са 

постојећим тротоарима и са Правилником о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (Службени гласник Републике 

Србија, бр. 22/2015). 

 Постојећи некатегорисани путеви и 

прилази (пролази) користе се као прилази 

објектима и задржавају се као површине 

јавне намене'' 

 

На страни 67: у тексту испод наслова 

Врста и намена објеката који се могу 

градити под условима одређеним 

планом, као и врста и намена објеката 

чија је градња забрањена након шестог 

става додају се ставови који гласе: 

 ''У планском периоду задржавају се 

изграђени вишепородични објекти у 

реализованим отвореним блоковима, са 

забраном изградње нових објеката 

вишепородичног становања у истима, а у 

улицама др Тихомира Остојића и Мите 

Ђорђевића и у делу урбанистичке целине 

III планира се изградња нових објеката чија 

је изградња дозвољена и дефинисана 

правилима грађења за зону 

вишепородичног становања 

За изградњу свих нових објеката у зони 

вишепородичног становања обавезна је 

израда урбанистичког пројекта'' 

 

На страни 68: у тексту испод наслова 

Услови за формирање грађевинске 

парцеле седми и девети став се бришу. 

 

На страни 69: у тексту испод наслова 

Положај објекта у односу на регулацију и 

у односу на границе грађевинске парцеле 
други став се брише. 

 

На страни 69: у тексту испод наслова 

Највећи дозвољени индекс заузетости 

први и други став мењају се ставом: 

' 'У зони вишепородичног становања 

максимални индекс заузетости је 60%'' 

 

На страни 69: у тексту испод наслова 

Највећа дозвољена спратност објекта 

први став се мења ставом који гласи: 

 ''Максимална висина за изградњу 

нових објеката зоне вишепородичног 

становања износи 12 m, односно 16 m 

уколико постоје могућности за изградњу 

сутерена'' 

 

На страни 70: текст наслова Услови и 

начин обезбеђења приступа парцели и 

простора за паркирање мења се и гласи: 

 ''Услови за прикључење на 

саобраћајну инфраструктуру -  приступ 
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парцели и начин обезбеђивања простора 

за паркирање'' 

 

На страни 70: текст испод наслова Услови 

и начин обезбеђења приступа парцели и 

простора за паркирање мења се и гласи: 

 

 ''Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња објеката из ове намене 

могу имати приступ парцели директно са 

јавног пута или индиректно преко 

заједничких блоковских површина. 

 Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња објеката из ове намене, а 

имају директан приступ са јавног пута, 

морају имати минимално један колски 

приступ-прикључак прилазног пута на 

јавни пут, ширине од 3,5 до 7 m. Остале 

елементе колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут (радијус 

прикључка прилазног пута, коловозну 

конструкцију, услове одводњавања и сл) 

одређује управљач условима за сваки 

појединачни случај изградње. 

 Све грађевинске парцеле у овој 

намени могу имати више колских приступа-

прикључака прилазних путева на јавни пут, 

уз услове управљача за сваки појединачни 

случај изградње. 

 Колске приступе - прикључке 

прилазних путева на јавни пут реализовати 

тако да немају штетне последице за 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја. 

 Тротоар испред парцеле на јавној 

површини, по завршетку изградње, вратити 

у првобитан положај тако да се кота 

нивелете и материјали ускладе са 

постојећим тротоарима и са Правилником о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (Службени гласник Републике 

Србија, бр. 22/2015). 

 Простор за паркирање возила је 

потребно обезбедити у оквиру сопствене 

парцеле, по принципу један стан-једно 

паркинг место. 

 Изградити паркинг места у складу 

са стандардом SRPS U.S4.234:2005. 

 Паркинг места изградити од растер 

коцки. 

 Ако се планира гаража она може 

бити у оквиру објекта у сутеренској, 

подрумској или приземној етажи.  

 Приликом планирања простора за 

паркирање возила за пословне и 

вишепородично стамбено-пословне објекте, 

потребно је поштовати и следеће 

нормативе: 

 - пословна установа – једно ПМ на 

70 m² корисног простора, 

 - трговина на мало – једно ПМ на 

100 m² корисног простора, 

 - угоститељски објекат – једно ПМ 

на користан простор за осам столица, 

 - стандарде приступачности - у 

складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама 

(Службени гласник Републике Србија, бр. 

22/2015) 

 Изузетно, може се дозволити да се 

део паркинга, али максимално 30% од 

потребног броја  паркинг места предвиди на 

јавној површини, испред своје парцеле или 

у јавној гаражи, уколико за то има 

могућности. У овом случају потребно је 

прибавити услове управљача за сваки 

појединачни случај изградње и склопити 

уговор са надлежним органом града 

Зрењанина, а исте градити према следећим 

правилима: 

 - паркинг се формира испред 

парцеле за пословне садржаје уколико 

постоје просторне могућности; 

 - паркинг се израђује од растер 

коцки; 

 - растер коцке се не постављају  око 

дрвећа у пречнику од 1 m, а дрвеће заштити 

металном решетком'' 

 Уколико се испред своје парцеле не 

може обезбедити дозвољених максималних 

30% од потребног броја  паркинг места, 

иста или део њих решити у складу са 

одговарајућом градском одлуком. 

 

На страни 71: у тексту испод наслова 

Саобраћајне површине у оквиру парцеле 
мења се и гласи: 

 ''У оквиру саобраћајних површина 

планирано је: 

 - тротоари, ширине минимално 2 m, 

са попречним падом од 1%, 

 - манипулативне саобраћајне 

површине ширине минимално 3 m, са 

попречним падом од минимално 2% 

 - паркинзи за путничка возила (у 

складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005)'' 
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На страни 72: наслов и текст наслова 

Услови прикључења на саобраћајну 

инфраструктуру се бришу. 

 

На страни 72: у тексту испод наслова 

Озелењавање парцеле у првом ставу израз 

35% мења се изразом 20%. 

 

На страни 74: у тексту испод наслова 

Врста и намена објеката који се могу 

градити, први став се мења ставовима: 

 ''У радним зонама могу се градити 

објекти намењени за производне погоне 

индустрије, производњу ел. енергије, малу 

привреду, трговину, угоститељство, 

изложбено-продајни салони, тржни центри, 

објекти занатства, пословни садржаји, 

сервиси, складишта и магацински простори 

и пратећи садржаји, станице за снабдевање 

друмских возила погонским горивом 

објекти, комунални објекти, објекти за 

складиштење секундарних сировина, 

објекти за третман секундарних сировина 

чврстог неопасног материјала, објекти за 

производњу асфалта чији је капацитет до 50 

t и сл. 

 У радним зонама поред наведених 

објеката могу се градити и објекти за спорт 

и рекреацију запослених у складу са 

важећим законима, подзаконским актима и 

стандардима који се односе на ову врсту 

објеката и обавезну израду урбанистичког 

пројекта'' 

 

На страни 74: након текста испод наслова 

Врста и намена објеката који се могу 

градити додаје се наслов Врста и намена 

објеката чија је изградња забрањена, а 

испод њега текст који гласи: 

 ''На простору обухвата плана 

забрањује се изградња објеката за 

производњу асфалта чији је капацитет 

преко 50 t, у складу са дописом-захтевом 

Одсека за заштиту и унапређивање животне 

средине, Одељења за привреду, Градске 

управе, града Зрењанин бр. 501-1/18-86-IV-

08-04 од 23.10.2018'' 

 

На страни 74: у тексту испод наслова 

Услови за формирање грађевинске 

парцеле у четвртом ставу синтагма 

''станица за снабдевање друмских возила 

погонским горивом'' се брише. 

 

На страни 75: у тексту испод наслова 

Спратност или висина објекта после 

првог става додаје се став који гласи: 

 ''Дозвољена је изградња мезанина'' 

 

На страни 75: у тексту испод наслова 

Спратност или висина објекта друга 

реченица четвртог става се брише. 

 

На страни 76: у тексту испод наслова 

Услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели и простора за паркинг возила, 

други став мења се ставом: 

 ''Све грађевинске парцеле у овој 

намени могу имати више колских приступа-

прикључака прилазних путева на јавни пут, 

уз услове управљача за сваки појединачни 

случај изградње'' 

 

На страни 77: у тексту испод наслова 

Врста и намена објеката који се могу 

градити у првом ставу синтагма 

''железничке станице'' мења се изразом 

синтагмом ''железничког саобраћаја'' 

 

На страни 78: у тексту испод наслова 

Услови парцелације, препарцелације и 

формирање грађевинске парцеле први и 

други став мењају се ставом који гласи: 

 ''У железничком комплексу парцеле 

се формирају у складу са условима 

''Инфраструктура железнице Србије'' ад. 

 

На страни 78: у тексту испод наслова 

Индекс заузетости синтагма ''грађевинске 

парцеле'' мења се синтагмом ''железничког 

комплекса'' 

 

На страни 81: наслов 3.3.6 Правила 

грађења за зоне спорта и рекреације као и 

текст који се односи на исти бришу се. 

 

На страни 83: у тексту испод наслова 3.3.8 

Посебни услови након последњег става 

додаје се став који гласи: 

 ''У зони породичног становања 

могуће је озаконити три стамбена објекта'' 

 

На страни 84: текст испод наслова 5 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА мења се и 

гласи: 

 Подрумска етажа (По) је подземна 

етажа која је укопана min. 0,5 m испод коте 

терена и има прописану висину за одређену 

намену (min. 2,2 m, за становање min. 2,4 

m). Дозвољено је укопавање више етажа 
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уколико то режим подземних вода 

дозвољава. 

 За стамбену и пословну намену 

етажа мора имати отворе за дневно 

осветљење и услове за прикључење на 

мрежу фекалне канализације. 

 Под висином објекта подразумева 

се растојање од нулте коте терена до коте 

кровног венца, односно тачке прелома зида 

и кровних равни; 

 Сутеренска етажа (Су)  је подземна 

етажа која је делимично укопана, маx.50 cm 

испод коте терена, прописане висине за 

одређену намену, мин.висине 2.4 m, у којој 

је дозвољено становање, уколико има 

услова за прикључење етаже на фекалну 

канализацију; 

 Приземна етажа (П) је надземна 

етажа,  која је целом површином изнад 

земље и налази се на коти 0.15-1.2 m од 

коте терена, прописане висине за одређену 

намену,  мин висине 2.4m за становање; 

 Високо приземље (ВП) је надземна 

етажа,  која се налази изнад сутерена или 

подрума  и налази се на коти 1.2 m -2.4 m, 

прописане висине за одређену намену,  

мин. висине 2.4 m за становање; 

 Спратна етажа-спрат (1,2,...) је свака 

етажа изнад приземне етаже,  прописане 

висине за одређену намену, мин. 2.4 m, за 

становање; 

 Поткровље (Пк) је етажа која се 

налази испод крова и има висину назитка 

највише 1,6 m рачунајући од коте готовог 

пода до тачке прелома кровне косине и 

прописану висину за одређену намену (min. 

2,4 m за становање). 

 У поткровљу је дозвољено 

постављање кровних прозора и формирање 

кровних баџа. Максимална спољна висина 

кровне баџе мора бити нижа од исинске 

коте слемена крова.  

 Под поткровљем се подразумева 

етажа која може имати два нивоа и 

формирати дуплекс станове. 

 Горња етажа поткровља има везу 

само преко доње етаже поткровља 

(степениште у оквиру станова), формирају 

је кровне равни, нема назидак и осветљава 

се преко кровних прозора и не могу се 

предвидети кровне баџе. 

 Повучена спратна етажа (Пс) може 

се градити уместо поткровља. То је 

последња етажа, повучена од предње и 

задње фасадне равни објекта min. 1,8 m. 

Уколико се објекат налази на углу две 

улице, етажа се повлачи од предње и задње 

фасадне равни објекта у односу на 

грађевинску линију обе улице. 

 Овај простор користи се као тераса, 

без могућности затварања и наткривања. 

Спратна висина може бити max. 3 m. 

Стреха повучене спратне етаже може прећи 

линију повучене фасаде max. 0,5 m. 

 Таван је део објекта који се налази 

изнад завршне етаже, а не користи се као 

корисни простор зграде, тј. као етажа, 

надзидак може бити  максимално 1m 

 Мезанин (М) је међуетажа која се 

налази се у оквиру простора етаже са којом 

чини функционалну целину. Етажа је 

отворена, тј. не пружа се изнад целе 

површине етаже испод. Површина мезанина 

не може бити већа од ½ површине етаже 

испод. 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Овај план је основ за спровођење и 

издавање локацијских услова и грађевинске 

дозволе. 

 План је израђен у четири примерка 

у аналогном и четири примерка у 

дигиталном облику. 

 Графички део донетог плана у 

аналогном облику, својим потписом 

оверава овлашћено лице органа који је 

донео план. Два радна оригинала у 

аналогном облику, оверена чувају се у 

Градској управи – Одељење за урбанизам, 

један у ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин, а један примерак плана у 

Скупштини града Зрењанина. 

 План се објављује у ''Службеном 

листу града Зрењанина'' 

 Измене и допуне плана генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину ступа на 

снагу осмог (8) дана од дана објављивања у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 
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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, 

145/14 и 83/18) 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 20.12.2018. године, 

донела  

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''МАЛА АМЕРИКА'' У ЗРЕЊАНИНУ 
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Члан 1.                                                                                                                                                     

 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Мала 

Америка'' 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, 145/14 и 83/18 у 

даљем тексту: Закон) и Одлукoм о изради 

Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

37/17).  

Члан 2. 
  План је одштампан уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. План се састоји од 

текстуалног дела и графичког дела. 

Текстуални део Плана објављује се у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 Графички део Плана садржи: 

 1. Лист бр. 1: Граница постојећег 

грађевинског подручја са постојећом 

функционалном  организацијом и 

претежном наменом простора - по 

планским карактеристикама 

 2. Лист бр.2: Предвиђено 

грађевинско подручје са поделом на 

урбанистичке зоне 

 3. Лист бр.3: План претежне намене 

простора  

 4. Лист бр. 4: Саобраћајно решење 

са регулационим линијама улица и 

површинама јавне намене и нивелационим 

котама улица и површина јавне намене и 

зонама ограничења 

 5. Лист бр. 5: Постојећа и планирана 

генерална решења за трасе, коридоре и 

капацитете термоенергетске 

инфраструктуре   

 6. Лист бр. 6: Постојећа и планирана 

генерална решења за трасе, коридоре и 

капацитете електроенергетске 

инфраструктуре и електронских 

комуникација 

 7. Лист бр. 7: Постојећа и планирана 

генерална решења за трасе, коридоре и 

капацитете хидротехничке и водне 

инфраструктуре 

 8. Лист бр.8:  Начин спровођења 

плана 

 9. Лист бр. 9: Зона заштите 

културних добара 

 10. Лист бр. 9А: Зона заштите 

министарства одбране 

 11. Лист бр. 10: План урбанистичке 

регулације ''Детаљ - 1'' 

 

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, 

достављање 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. 

 Право на непосредан увид у 

графичке прилоге из члана 2. став 2. имају 

сва правна и физичка лица. Прилози се 

налазе у: 

  -  органу управе – Одељењу за 

урбанизам града Зрењанина,  

  -  ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин. 
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Члан 6. 

 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: 06-116-86/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 

 

- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ''МАЛА 

АМЕРИКА'' 

 

1 УВОД 

Изради измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Мала Америка'' у 

Зрењанину приступило се на основу 

Одлуке о изради измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Мала Америка'' бр. 

06-166-10/17-I (Сл. лист града Зрењанина 

бр. 37/17). 

За измену и допуну Плана 

генералне регулације ''Мала Америка'' у 

Зрењанину донето је Решење о 

неприступању изради стратешке процене 

утицаја измена и допуна Плана Генералне 

регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину на 

животну средину бр. 501-142/17-IV-05-01 

(Сл. лист града Зрењанина бр. 37/17). 

  

Правни основ за израду измена и 

допуна Плана генералне регулације ''Мала 

Америка'' у Зрењанину је Закон о 

планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС 

РС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Одлука УС 

РС, 54/13 – Решење УС, 98/13 - Одлука УС 

РС, 132/14 и 145/14) и Правилник о 

садржини, начину и поступку израде 

планских докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Сл. гласник РС 

бр. 64/15). 

 

Плански основ за израду измена и 

допуна Плана генералне регулације ''Мала 

Америка'' у Зрењанину је План генералне 

регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину 

(Сл. лист града Зрењанина, бр. 15/15). 

 

Општи циљеви израде измена и 

допуна Плана се односе на: 

- Преиспитивање и усклађивање 

планираних намена површина и 

дефинисаних урбанистичких параметара; 

- Стварање планских могућности за 

унапређење коришћења постојећих и 

изградњу нових садржаја; 

- Преиспитивање правила уређења и 

грађења; 

- Преиспитивање мера за 

спровођење Плана. 

Услови који су добијени од 

надлежних предузећа, институција и завода 

уграђени су у измене и допуне Плана и то: 

- Електропривреда Србије огранак 

„Електродистрибуција Зрењанин“, 

Зрењанин, бр. 8Б.100.-Д.07.13-260414/2-18 

примљено  26.10.2018. 

- ЈП ЕПС БЕОГРАД – ОГРАНАК 

ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО, ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИН, 

број 04-03-444289-18 од 11.09.2018. 

- VIP d.o.o наш број 1688/16/16, 

примљено 08.10.2018. 

- SBB, Српске кабловске мреже 

д.о.о., број 13808/2018,  примљено дана 

03.10.2018. 

- ЈП ''Србијагас'', РЈ „Дистрибуција“ 

Зрењанин, Зрењанин, бр. 02-02-2/171-1 

примљено 13.09.2018 

- Покрајински завод за заштиту 

природе, Нови Сад, бр. 03-2447/2 примљено 

08.10.2018. 

- Покрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту животне средине, број 

140-501-936/2018-05, примљено дана 

20.09.2018. 

- Министарство унутрашњих 

послова, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у 

Зрењанину – Одсек за превентивну 

заштиту, број 09/13/2број 217-13094/2018, 

примљено дана 20.09.2018. 

- Покрајински секретаријат за 

здравство, Сектор за санитарни надзор и 

јавно здравље одељење у Зрењанину, број 

138-53-00900-2/2018-10, од 11.09.2018. 

- РТС, Дирекција РТС, 

Сертификационо тело РТС, Развој и 

сертификација, број 2017/2018, примљено 

25.09.2018. 
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- Завод за заштиту споменика 

културе Зрењанин, број I-158-10/14, 

примљено 24.09.2018. 

- Покрајински секретаријат за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај, 

Нови Сад, број 143-310-409/2018-03, 

примљено 03.10.2018. 

- Минстарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за 

водни саобраћај и безбедност пловидбе – 

Лучка капетанија Тител, број 342-231/18 II, 

примљено 04.10.2018. 

- Туристичка организација града 

Зрењанина, бр. 784/18 примљено дана 

14.09.2018. 

- Министарство правде – Управа за 

извршење кривичних санкција – Окружни 

затвор у Зрењанину, број 950-1619/18-02 од 

27.09.2018. 

- Акционарско друштво за 

управљање јавном железничком 

инфраструктуром „Инфраструктура 

железнице Србије“ Београд, број 2/2018-

1260 од 28.09.2018. 

- ЈП „Пошта Србије“ – Регионална 

радна јединица „Суботица, Зрењанин, 

Сомбор Кикинда“ – Подручна јединица 

„Зрењанин“, број 2018-144290/2 од 

11.09.2018. 

- КП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин, бр. 10/215 примљено 29.10.2018. 

- Одељење за привреду-одсек за 

заштиту и унапређивање животне средине, 

број 501-1/18-IV-08-04 од 31.10.2018. 

 

2 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У 

ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 

На стр. 7 у наслову 2.1.2  Подела 

на урбанистичке целине други став се 

мења и гласи: 

За простор комплекса „Прехране“ 

планирана је изградња вишепородичних 

стамбених објеката. 

 

На стр. 7– у поднаслову 

Урбанистичка целина 2, други став се 

мења  и гласи: 

 

''Објекти палата правде са затвором 

и Реформаторска црква са парохијским 

домом представљају реализоване целине 

које се задржавају.  За простор 

комплекса“Прехране“ планирана је зона 

вишепородичног становања“. 

 

На стр. 8– у поднаслову 

Урбанистичка целина 3, последња 

реченица у првом ставу се мења  и гласи: 

Уколико се донесе одлука о 

отуђењу, за овај простор планира се израда 

Плана детаљне регулације и намена 

мешовито становање и за кат. парцелу бр. 

5889, планира се намена мешовито 

становање. 

 

На стр. 8 – у поднаслову 

Урбанистичка целина 4, четврти, пети 

шести став се бришу и мењају се 

ставовима: 

 

''Вишепородично становање се 

планира на простору између Језера 2 и 

Улице Бригадира Ристића.   

У урбанистичкој целини 4 планира 

се нова јавна површина и изградња  нове  

приступне  улице,  од раскрснице  Улице  

Жарка  Зрењанина  и  Улице  Бригадира 

Ристића, поред Језера 2, а у функцији 

опслуживања новопланираног блока 

вишепородичног становања. 

 

На стр. 10– у поднаслову 

вишепородично становање, иза другог 

става додаје се трећи који гласи: 

''Вишепородично становање се 

планира на простору између Језера 2 и 

Улице Бригадира Ристића и за комплекс 

“Прехране“ на кат. парцели 5846 КО 

Зрењанин I.    

 

На стр. 12 у наслову 2.1.3.2 

Пословно-услужна зона први  става се 

брише. 

 

На стр. 13: табела испод наслова 

Биланс површина грађевинског 

земљишта мења се и гласи: 

 

 

Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНО 

(ha) 

% 

површине за јавне намене 

1. јавни објекти 10,20 16,04 10,20 16,04 
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2. спорт и рекреација 1,05 1,65 1,05 1,65 

3. јавно зеленило 1,87 2,94 2,33 3,66 

4. водене површине 3,23 5,08 3,23 5,08 

 

5. Јавне површине (улице, тргови, 

плажа, паркинзи 

10,86 17,09 13,13 20,65 

 УКУПНО 27,21 42,80 29,94 47,08 

површине за остале намене 

6. вишепородично становање са 

заједничким блоковским површинама 

8,60 13,52 8,60 13,52 

7. мешовито становање 10,34 16,26 6,48 10,11 

8. породично становање 13,07 20,55 14,00 22,15 

9. пословно-услужна намена - - 0,19 0,29 

10. верски објекат-Реформаторска црква  0,45 0,71 0,45 0,71 

11. спорт и рекреација  0,32 0,50 0,32 0,50 

12. станица за снабдевање погонским 

горивом 

0,16 0,25 0,16 0,25 

 УКУПНО 32,94 51,79 30,21 47,51 

посебна намена 

13. касарна „Светозара Марковића – 

Тозе“ 

3,25 5,11 3,25 5,11 

14. дом војске 0,12 0,19 0,12 0,19 

 УКУПНО 3,44 5,41 3,44 5,41 

 

Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНО 

(ha) 

% 

1. површине за јавне намене 27,21 42,79 29,94 47,08 

2. површине за остале намене 32,94 51,79 30,29 47,51 

3. посебна намена 3,44 5,41 3,44 5,41 

 УКУПНО 63,59 100 63,59 100 

 

На стр. 14 у наслову Регулација и 

нивелација површина јавне намене  пети и 

шести став се мењају и гласе: 

„На простору обухвата плана, 

планира се нова површина јавне намене:  

 

- изградња продужетка Улице 

Жарка Зрењанина;  

- формирања дела Улице кеј 2 

октобар од Улице Ђорђа Стратимировића 

до Симине улице.  

Планирана површина јавне намене 

формираће се од парцела кат. број: 4766/1, 

4766/3 и делова кат. парцела број: 4766/2,  

4767/1, 4769, 4772, 4773/1, 4773/2, 4773/3, 

4773/4, 4773/5, 4774, 4775, 4777, 4780, 4782, 

4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789/1, 

4789/2, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796/1, 

4797/3 и 9417/1  КО Зрењанин I“. 

 

На стр. 22 у наслову 2.1.6.3. 

Одвођење употребљених отпадних вода 

трећи став се брише. 

 

На стр. 24 у наслову 2.1.6.5 мења се 

наслов тако да уместо речи „Водопривреда“ 

наслов гласи: „Водна тела и водни објекти“, 

а наслов „Водопривреда“ се брише. 

 

На стр. 27 у наслову 2.1.6.6  

Електроенергетска инфраструктура мења 

се текст који гласи:  

У обухвату Плана постоје 

електроенергетски објекти у власништву 

оператора електроистрибутивног система 

ЕПС Дистрибуција ЕД „Зрењанин“ (ОДС). 

Средњенапонска електродистрибутивна 

мрежа планског подручја „Мала Америка“ 

35kV, 10(20)kV је грађена као подземна 

(кабловским водовима) и на једном месту 

као надземна – прелазак Језера 1 од 

„Житопродукта“ до у ул. Шајкашку. 
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Нисконапонска електродистрибутивна 

мрежа 0,4kV је грађена као надземна на 

стубовима (са голим проводницима или 

СКС-ом) или као подземна (кабловским 

водовима). Мрежа 0,4kV се напаја преко ТС 

10(20)/0,4kV. Средњенапонска 

електродистрибутивна мрежа ради под 

10kV  напоном. Део средњенапонске 

електродистрибутивне мреже је 

припремљен за перспективни рад под 20kV  

напоном.    

Постојећа електродистрибутивна 

мрежа нема капацитет за напајање будућег 

конзума широке потрошње 

вишепородичног становања у зони 

комплекса „Прехране“ на кат.парц. бр. 5846 

К.О. Зрењанин 1.  

Могућности електродистрибутивне 

мреже ће се развијати према потреби 

развоја конзума на подручју уз 

благовремено и планско опремање мреже. 

У циљу резервирања испада 

средњенапонске мреже 10kV, 20kV и 35kV 

као и при редовним годишњим ремонтима 

ТС 110/20kV потребно је у што већој мери 

повезати конзуме суседних ТС 110/х kV па 

је потребно у што већој мери планирати 

изградњу средњенапонских водова. 

На постојећим и будућим објектима 

ДСЕЕ у обухвату плана ће се вршити 

радови у циљу очувања поузданог и 

сигурног напајања конзумног подручја, 

увођења у систем даљинског управљања 

као и ради повећања капацитета ДСЕЕ због 

потреба постојећих и нових корисника 

ДСЕЕ. Наведени радови подразумевају: 

замену проводника код надземних и 

подземних водова са или без повећања 

пресека, замену изолације код надземних 

водова, замену надземних водова 

кабловским водовима, замену голих 

проводника надземних водова СКС-ом, 

замену трансформатора у трафостаницама 

исте или веће снаге, уградња нових 

трансформатора поред постојећих у 

трафостаницама, замена опреме у 

расклопним постројењима трафостаница, 

доградња расклопних постројења у 

трафостаницама, замена постојећих 

префабрикованих постројења у 

трафостаницама новим са или без повећања 

капацитета, постављање антенских стубова 

за потребе система даљинског надзора и 

управљања висине до 30m, уклањање 

опреме и слично. 

У циљу одређивања услова за 

снабдевање електричном енергијом 

будућих локалитета односно појединих 

потрошача, потребно је да се прецизирају 

подаци о одређеној локацији као и 

максималној захтеваној снази, начину 

грејања, просторном распореду потрошача 

како за широку потрошњу тако и за 

пољопривредне комплексе и индустријске 

потрошаче. 

 Потребно је преостали део 

средњенапонске мреже планског подручја 

„Мала Америка“ припремити за рад под 

20kV напоном путем полагања каблова 

20kV уместо постојећих 10kV каблова. То 

се односи на кабловску везу између РТС-

108 ЗРЕЊАНИН и РТС-57 ЗРЕЊАНИН, 

кабловску везу између РТС-56 ЗРЕЊАНИН 

и РТС-57 ЗРЕЊАНИН, кабловску везу 

између РТС-57 ЗРЕЊАНИН и РТС-61 

ЗРЕЊАНИН и  делом кабловску а делом 

надземну везу између РТС-53 ЗРЕЊАНИН 

и гвозденорешеткастог стуба у кругу 

„Житопродукта“ (та веза би у првој фази 

била развезана пошто је радни напон 

средњенапонске мреже 

гвозденорешеткастог стуба у кругу 

„Житопродукта“ 20 kV. У склопу тих 

радова је потребно заменити кабловску везу 

између РТС-51 ЗРЕЊАНИН и РТС-160 

ЗРЕЊАНИН која сада јесте изведена 

каблом 20kV али неодговарајућег типа 

обзиром на нову технологију 

средњенапонских каблова.   

 Осим тога потребно је такође и све 

трафостанице реконструисати за рад под 

20kV напоном реконструкцијом-заменом 

СН блокова, СН каблова у ТС као и ЕТ у 

ТС.  

 Ради повећања поузданости рада 

средњенапонске мреже града Зрењанина 

потребно је што више повезати 

средњенапонску мрежу планског подручја 

„Мала Америка“ са околном 

средњенапонском мрежом околног градског 

подручја. То се односи на кабловску везу 

између РТС-51 ЗРЕЊАНИН и РТС-63 

ЗРЕЊАНИН. 

 За потребе опремања зоне 

вишепородичног становања јужне стране 

ул. Бригадира Ристића потребно је 

изместити постојећу средњенапонску 

мрежу, изградити две нове дистрибутивне 

трафостанице уз гашење постојеће РТС-61 

ЗРЕЊАНИН.  
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 У плану је гашење постојеће РТС-

105 ЗРЕЊАНИН која се налази у подруму 

„Високе техничке школе струковних 

студија“ и два средњенапонска кабла 10kV 

који сада напајају ту трафостаницу док ће 

се напајање „В.Т.Ш.С.С.“ надаље вршити 

из РТС-108 ЗРЕЊАНИН путем постојећег 

новоположеног двоструког нисконапонског 

кабла уз неопходно опремање 

Слободностојећег ормана мерног места 

(ССОММ) у регулационој линији и 

полагање двоструког главног 

инсталационог вода од ССОММ до 

локације НН блока у постојећој РТС-105 

ЗРЕЊАНИН.    

 За потребе повећања поузданости 

напајања широке потрошње и јавне расвете 

у делу ул. Бегејски ред планирана је 

изградње НН електроенергетске мреже и 

такође НН мреже у ул. Јована Поповића са 

демонтажом привременог СКС који је 

напајао исту.  

Трасе нове електродистрибутивне 

мреже планирати по јавној површини уз 

постојеће и будуће саобраћајнице у 

коридорима уз осталу инфраструктуру са 

обе стране саобраћајнице. Предвидети 

могућност укрштања енергетских и 

оптичких водова са саобраћајницама према 

указаној потреби. Предвидети пролаз 

енергетских и оптичких каблова кроз 

објекте у оквиру саобраћајница (мостове, 

натпутњаке, тунеле исл.). Средњенапонски 

водови се граде као подземни кабловски 

изузетно као надземни на бетонским и 

гвоздено-решеткастим стубовима са голим 

проводницима на висећим изолаторимаили 

СКС-ом. У рову са подземним 

средњенапонским водовима и на стубовима 

надземних водова предвидети оптичке 

водове. 

ТС 20/0,4kV се планирају као 

засебни објекти – монтажно-бетонске 

првенствено намењене за примену у 

кабловској-подземној средњенапонској и 

нисконапонској мрежи и стубне 

првенствено намењене за примену у 

надземној средњенапонској и 

нисконапонској мрежи. Изградња стубних 

трафостаница се дозвољава само у склопу 

надземне мреже. 

Нисконапонски водови се граде као 

надземни и подземни. Надземни водови се 

граде на бетонским и гвоздено-

решеткастим стубовима са голим 

проводницима или СКС-ом, а подземни 

водови се граде кабловима.  

У случају потребе измештања 

постојећих електродистрибутивних 

објеката сва измештања извршити трасом 

кроз јавну површину уз остављање 

коридора и резервних цеви тамо где је то 

потребно. Потребно је планирати 

измештање одређених деоница тих објеката 

и то или подземно - каблирањем или 

надземно реконструкцијом зависно од 

детаљног пројектног решења. Укрштање и 

паралелно вођење се врши према 

одговарајућем пројекту, за чију израду је 

надлежан искључиво ОДС. Трошкове 

евентуалних измештања 

електродистрибутивних објеката сноси 

инвеститор. Потребно је да се, након израде 

пројекта конкретног објекта, инвеститор 

истога обрати ОДС са захтевом за 

уговарање израде инвестиционо-техничке 

документације измештања као и радова на 

измештању предметних 

електродистрибутивних објеката. У сваком 

случају потребно је планирати како 

надземне тако и подземнe коридоре за 

пролазак будућих кабловских водова. 

Приликом одређивања траса за 

надземне и подземне водове потребно је 

уважити заштитни појас дефинисан чланом 

218 Закона о Енергетици („Сл. гласник РС“ 

бр. 145/14). Уколико постоји потреба за 

изградњом објеката у заштитном појасу 

неопходно је од надлежног оператера 

дистрибутивног система исходовати 

посебне услове. Забрањује се садња дрвећа 

у постојећим и планираним коридорима 

електродистрибутивне мреже. Потребно је 

водити рачуна о постојећим и планираним 

објектима у непосредној околини ТС 

20/0,4kV због расплета подземних и 

надземних водова, заштитног уземљења око 

ТС и потребне слободне површине земље за 

постављање радног уземљења. 

За потребе планирања објеката 

инфраструктуре, услови за укрштање и 

паралелно вођење карактеристичних 

објеката инфраструктуре са 

електродистрибутивним објекатима су дати 

у Техничким препорукама ЕПС (Техничка 

препорука број 3(ТП-3) V - издање: 2012, 

Основни технички захтеви за избор и 

монтажу енергетских каблова  и 

кабловског прибора у 

електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 

kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV. 

Услове, начин и место прикључења 

на ДСЕЕ дефинише надлежни оператор 

дистрибутивног система у складу са 
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плановима развоја ДСЕЕ, законским и 

другим прописима. Напајање електричном 

енергијом нових купаца је могуће само са 

објеката у власништву ОДС. У зависности 

од захтеване снаге могуће је реализовати 

напајање са постојеће нисконапонске мреже  

или СН мреже уколико је потребно 

напајање са већом снагом. У обухвату 

плана, у складу са потребама будућих и 

постојећих корисника ДСЕЕ, предвидети 

изградњу објеката ДСЕЕ средњенапонских 

водова, расклопних постројења, 

трафостаница 20/0,4kV и нисконапонских 

водова. Прикључење корисника на ДСЕЕ се 

планира на средњенапонском нивоу (20kV) 

и на нисконапонском нивоу (0,4kV) у 

зависности од захтеване снаге и потреба 

корисника. С обзиром да за сада нису 

дефинисане потребе за напајање 

електричном енергијом са максималном 

једновременом снагом, за потребе 

формирања СН и НН расплета односно за 

изградњу недостајуће електроенергетске 

инфраструктуре неопходно је предвидети 

трасе/коридоре за исту у регулацији 

постојећих и/или новоформираних јавних 

површина односно улица. Средњенапонска 

мрежа се претежно гради као кабловска 

20kV кабловима типа XHE-49.Az 

3x1x150mm
2
 уз обавезно полагање и 

паралелног оптичког кабла. Трафостанице 

које трансформишу средњи напон на ниски 

напон се претежно граде као монтажно-

бетонске (типа ЕВ 11.А до 630kVA, ЕВ 

21.А до 1000kVA и ЕВ 41.А до 2x630kVA) 

и у новије време и као полукопане бетонске 

трафостанице 20/0,4kV. Нисконапонска 

мрежа се у центрима насеља и радним 

зонама гради као кабловска 0,4kV 

кабловима типа PP00-AS 4x150mm
2
 са 

потребним бројем КПК ЕВ-1П и КПК ЕВ-

2П а на периферијама насеља може и као 

надземна уз коришћење каблова СКС 

Х00/О-A 4x70+2х16mm
2
 на бетонским 

стубовима. За потребе планирања 

капацитета недостајуће електроенергетске 

инфраструктуре потребно је најпре 

дефинисати енергетске параметре: 

максималну једновремену снагу по мерном 

месту, број и распоред купаца.  

Прикључци објеката снаге преко 

200kW који захтевају коришћење сопствене 

трафостанице (20/0,4kV) корисника се 

граде подземном кабловском мрежом на 

средњем напону уз остављање простора за 

трафостаницу типа монтажно-бетонска или 

за одговарајуће грађевинско разводно 

постројење (у које се смешта искључиво 

средњенапонско постојење 20kV са 

средњенапонским мерењем) које се гради 

уз регулациону линију парцеле крисника са 

могућношћу приступа просторији са 

средњенапонским постојењем 20kV са јавне 

површине (подземни кабл 20kV и 

постројење 20kV постају власништво 

оператора ЕПС Дистрибуција) и са 

обезбеђењем права пролаза у корист 

оператора на средњем напону у склопу 

средњенапонског постројења (тада се 

сопствена инсталациона трафостаница 

купца може лоцирати на најповољнијем 

месту у оквиру парцеле купца што ближе 

тежишту потрошње). Прикључци снаге 

преко 43,47 kW до 200kW са везивањем у 

напојној дистрибутивној трафостаници 

(20/0,4kV), уколико постоје довољни 

слободни капацитети у трафостаници, се 

граде искључиво као кабловски подземни 

једноструким или двоструким водом типа 

PP00-YAS 4x150mm
2
 уз коришћење 

слободностојећих ормана мерног места 

изведених у полиестерском кућишту 

(типски ормани ПИ-1/а, ПИ-1/б и ПИ-1/ц), 

постављених на армирано-бетонском 

постољу са или без кабловске прикључне 

кутије у истом и са постављањем ормана 

мерног места у регулационој линији 

парцеле власника на граници са јавном 

површином. Прикључци типски снаге до 

43,47 kW са прикључењем са 

нисконапонске мреже (трајни и 

привремени), уз проверу задовољења 

напонских прилика, се граде искључиво као 

кабловски подземни уз коришћење 

слободностојећих ормана мерног места 

изведених у полиестерском кућишту 

(типски ормани ПOMM-1 - за једно бројило 

снаге до до 43,47 kW, ПOMM-2, ПOMM-4, 

ПOMM-6), постављених на припадајућем 

армирано-бетонском постољу САБП/300, 

САБП/600 са или без КПК ЕВ-1П, 

САБП/800 са или без КПК ЕВ-2П,  са 

постављањем ормана мерног места у 

регулационој линији парцеле власника. 

Напајање свих објеката на једној парцели 

мора бити јединствено, а када је потребно 

више мерних места за једну парцелу  таква 

мерна места се групишу и гради се 

јединствен прикључни вод. Прикључни 

водови се постављају кроз јавну површину 

потребне дужине и пресека у зависности од 

потребне снаге.  
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Услови за потребе напајања 

будућих објеката се дају посредством 

надлежног органа кроз поступак 

обједињене процедуре као Услови за 

пројектовање и прикључење, у зависности 

захтеване максималне снаге, положаја 

објеката. Прикључење објеката за 

производњу електричне енергије из 

обновљивих извора се реализује у посебном 

поступку у складу са Законом о енергетици 

и Законом о планирању и изградњи. 

На предметној парцели број 5846 

К.О. Зрењанин 1 се налази постојећа 

дистрибутивна зидана трафостаница 

10(20)/0,4kV РТС-52 ЗРЕЊАНИН.  

У тој ТС не постоји капацитет за 

напајање планираних објеката 

вишепородичног становања.  

Зато је потребно на одговарајућем 

месту на предметној парцели изградити 

нову дистрибутивну трафостаницу 

10(20)/0,4kV РТС-52 ЗРЕЊАНИН 

2х1000/2х1000kVА типа монтажно-

бетонска, наставити два постојећа 

средњенапонска кабла (који сада напајају 

постојећу РТС-52 ЗРЕЊАНИН) до нове 

РТС-52 ЗРЕЊАНИН и на нову ТС свести 

сав постојећи конзум широке потрошње и 

јавне расвете.  

Након тога треба искључити и 

демонтирати постојећу РТС-52 

ЗРЕЊАНИН. 

Техничко решење расплета 

нисконапонских каблова за напајање зграда 

вишепородичног становања ће бити 

накнадно разрађено. 

У случају да приликом изградње 

нових објеката или озакоњења постојећих 

објеката исти буду на недозвољеном 

растојању од постојеће 

електродистрибутивне мреже, обавезно је 

измештање електродистрибутивне мреже. У 

случају да приликом дефинисања нових 

регулационих линија постојећи 

електродистрибутивни објекти више не 

буду на јавним површинама, обавезно је 

измештање истих на јавну површину. 

Микролокација будућих трафо станица ће 

се одредити приликом издавања услова за 

исте. 

Правила грађења за 

електроенергетску инфраструктуру 
Целокупну електроенергетску 

мрежу градити на основу главних пројеката 
у складу са важећим законским прописима. 

Објекти становања и остали објекти 
морају имати обезбеђено снабдевање 

електричном енергијом са јавне мреже 
индивидуално решено.  

Прикључци објеката на 
електроенергетску мрежу граде се на 
основу услова прибављених од власника 
јавне инфраструктурне мреже. 

 Правила за изградњу надземне и 

подземне електроенергетске мреже 

Трасе нове електродистрибутивне 

мреже планирати по јавној површини уз 

постојеће и будуће саобраћајнице у 

коридорима уз осталу инфраструктуру са 

обе стране саобраћајнице. Предвидети 

могућност укрштања енергетских и 

оптичких водова са саобраћајницама према 

указаној потреби. Предвидети пролаз 

енергетских и оптичких каблова кроз 

објекте у оквиру саобраћајница.  

Нисконапонски водови се граде као 

надземни и подземни. Надземни водови се 

граде на бетонским и гвозденорешеткастим 

стубовима са голим проводницима или 

СКС-ом, а подземни водови се граде 

кабловима.  

 Правила за укрштање и паралелно 

вођење карактеристичних објеката 

инфраструктуре са електродистрибутивним 

објектима 

Обезбедити довољну удаљеност од 

темеља надземних електродистрибутивних 

објеката, да би се сачувала њихова статичка 

стабилност, и од уземљења стубова мреже и 

трафостаница која се налазе прстенасто 

положена на растојању 1 m од спољашњих 

ивица истих и на дубини од 0,5 до 1 m.  

 

Приближавање и укрштање 

енергетског и телекомуникационог (ТК) 

кабла 

Дозвољено је паралелно вођење 

енергетског и телекомуникационог (ТК) 

кабла на међусобном размаку од најмање 

(SRPS N.C0.101):  

- 0,5 m за каблове 1 kV, 10 kV и 20 

kV;  

- 1 m за каблове 35 kV.  

Укрштање енергетског и ТК кабла 

врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао 

укрштања треба да буде:  

- најмање 30°, по могућству што 

ближе 90°;  
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Енергетски кабл се, по правилу, 

поставља испод ТК кабла.  

Уколико не могу да се постигну 

размаци, на тим местима се енергетски кабл 

провлачи кроз заштитну цев, али и тада 

размак не сме да буде мањи од 0,3 m. 13.4  

Ограничења (дозвољени размаци и 

углови укрштања) се односе само на ТК 

кабл са упоредним симетричним жичним 

проводницима (NF кабл).ТК кабл који 

служи само за потребе електродистрибуције 

(заштита кабловског вода, MTK, 

управљање, надзор итд.) може да се полаже 

у исти ров са енергетским каблом.  

Оптички кабл се обавезно полаже 

заједно са кабловским водом 35 kV. 

Оптички кабл или полиетиленска (PE) цев 

кроз коју би се накнадно положио оптички 

кабл може да се положи и заједно са 

кабловским водом 10 kV или 20 kV ако је 

својим интерним стандардом, пројектом 

или сличним документом тако одредила 

надлежна дистрибутивна компанија. 

Приближавање и укрштање 

енергетских каблова са цевима водовода и 

канализације  

Није дозвољено паралелно вођење 

енергетских каблова испод или изнад 

водоводних и канализационих цеви 

(паралелно вођење у вертикалној равни). 

Најмањи размак енергетског кабла од 

водоводне или канализационе цеви при 

паралелном вођењу у хоризонталној или 

косој равни треба да износи:  

- за каблове 35 kV: 0,5 m; 

- за остале каблове: 0,4 m.  

Поред испуњења захтева о 

најмањим размацима, код паралелног 

вођења у косој равни најближа тачка 

енергетског кабла, пројектована на 

хоризонталну раван у нивоу водоводне или 

канализационе цеви, мора да буде удаљена 

од ових инсталација најмање  0,3 m за 

каблове, колико износе сигурносни размаци 

због обављања радова.  

При укрштању, енергетски кабл 

може да буде положен испод или изнад 

водоводне или канализационе цеви на 

растојању од најмање: 

- за каблове 35 kV: 0,4 m;  

- за остале каблове: 0,3 m.  

Уколико не могу да се постигну 

размаци, на тим местима енергетски кабл се 

провлачи кроз заштитну цев, али и тада 

размаци не смеју да буду мањи од 0,5 m за 

кабл 110 kV и 0,3 m за остале каблове. 

Приближавање и укрштање 

енергетских каблова са гасоводом 

Није дозвољено паралелно вођење 

енергетских каблова испод или изнад 

гасовода (паралелно вођење у вертикалној 

равни).  

Поред испуњења захтева о 

најмањим размацима, код паралелног 

вођења у косој равни најближа тачка 

енергетског кабла, пројектована на 

хоризонталну раван, мора да буде удаљена 

од гасовода најмање  0,3 m   колико износе 

сигурносни размаци због обављања радова. 

Међусобно приближавање и 

укрштање енергетских каблова 

Међусобни размак НН и СН 

енергетских каблова при паралелном 

вођењу у истом кабловском рову одређује 

се на основу дозвољеног струјног 

оптерећења, примењене кабловске 

постељице и броја каблова, али не сме да 

буде мањи од 0,07 m. Да се обезбеди да се у 

рову каблови међусобно не додирују, дуж 

целе трасе се између каблова поставља. 

 Код индивидуалних потрошача 

мерно место може да буде на граници 

парцеле у засебном орману или на фасади 

објекта.  

Правила грађења за трафо станице 

- Трафо станице градити као зидане, 

монтажно-бетонске (МБТС) и стубне (СТС) 

за рад на 20 kV напонски ниво; 

- Могуће је проширење и 

реконструкција постојећих трафо станице; 

- Највећи број трафо станица 

градиће се на локацијама где је планирано 

становање због повећања инсталисане 

снаге, као и објектима јавне намене и 

пословним центрима; 

- Површина за изградњу зидане или 

МБТС треба да буде око 30m², минимална 

удаљеност од других објеката треба да буде 

3m; 

- СТС се може градити у линији 

постојећег надземног вода или ван њега на 
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парцели власника (корисника), најмање 3m 

од стамбених и других објеката. 

- За објекте типске 

трансформаторске станице 10/0,4 kV, 20/04 

kV и водови напонског нивоа 10(20) kV 

могуће је изградња у складу са законом о 

планирању и изградњи, правилницима и 

уредбама, иако нису дати у графичком 

прилогу. 

Јавно осветљење  -  се састоји од 
функционалног осветљења саобраћајница, 

пешачке стазе и осветљења паркова. Мрежа 
јавног осветљења је делом каблирана (у 

зони Културни центар – Суд – 
Реформаторска црква, на шеталишту поред 

језера, у парковима и у зони 
вишепородичног становања) али је већим 

делом ваздушна на стубовима НН мреже. 
Светиљке су постављене на украсне и 

челичне стубове јавног осветљења или на 
стубове НН мреже. У неким улицама су 

старе светиљке замењене за нове са 
металхалогеним или натријумовим извором 

светла али је већина светињки још увек 
стара са живиним сијалицама од 125 до 

400W. 

Правила грађења за јавно 

осветљење 
- Стубови и светиљке јавног 

осветљења у заштићеним зонама, 
амбијенталним целинама, парковима, 

морају бити саставни део архитектонског 
пројекта поштујући препоруке CIE и у 

заштићеним зонама, услове Завода за 

заштиту споменика културе. 
- Заштићени део зоне – Мали мост – 

СУД – Реформаторска црква – Културни 
центар се морају посебно разматрати са 

аспекта декоративног осветљења. Све 
пројекте радити на основу конзерваторских 

услова и у складу са препорукамаа CIE за 
ову област; 

- Из исте трафостанице је могуће 
напајање јавне расвете канделаберског типа 

или заједно у склопу нисконапонске 
електродистрибутивне мреже широке 

потрошње са самоносивим кабловским 
снопом на бетонским 9 m стубовима. 

- Сви стубови засебне мреже морају 
имати антикорозивну заштиту као и 

заштиту од опасног напона додира 

(уземљење); 
- Код ново постављених (или 

замењених) светиљке у циљу енергетске 
ефикасности требаводити рачуна о избору 

светлосног извора; 

- За потребе напајања Јавне расвете, 
у непосредној близини постојећих и/или 

будућих трафостаница, на јавној површини 
предвидети локације за смештај ормана 

мерног места јавне расвете тип ПОММ-2/Х 

на типском слободностојећем армирано-
бетонском постољу са КПК типа ЕВ-1П и 

разводног ормана јавног осветљења 
ССРОЈО. 

- За расветна тела користити 
натријумове светиљке високог притиска 

или са металхалогеним сијалицама, односно 
расветна тела у складу са новим 

технологијама развоја (ЛЕД светиљке); 
- Ново постављене (или замењене) 

светиљке морају да буду у складу са 
прописима CIE за адекватну област 

(осветљење саобраћајница, пешачких зона, 
паркова). 

- У случају каблирања НН мреже, 
стубови НН мрерже које имају на себи и 

мрежу јавног осветљења и светиљке јавног 

осветљења, се не могу уклањати, све док се 
не изгради ново јавно осветљење на 

челичним стубовима који морају имати 
антикорозивну заштиту. 

- Стубови и канделабри јавног 
осветљења се постављају уз регулациону 

линију  или 0.3m од ивичњака, а није 
дозвољено њихово постављање изнад 

других подземних инсталација и средином 
тротоара. 

- У случају осветљења 
саобраћајница или пешачких стаза, стубови 

јавног осветљења имају предност у односу 
на зеленило што значи да дрворед мора да 

буде удаљен најмање 3m од осе стубова 
јавног осветљења. 

За објекте типске трансформаторске 

станице 10/0,4 kV, 20/04 kV и водови 

напонског нивоа 10(20) kV могуће је 

изградња у складу са законом о планирању 

и изградњи, правилницима и уредбама, 

иако  нису дати у графичком прилогу. 

На стр. 30  у наслову  2.1.6.7 

Електронске комуникације мења се текст 

и нови текст  гласи: 

 
Eлектронске комуникације – 

Преко Малог моста ка Малој Америци је 
изграђена кабловска ТТ канализација.  

На подручју обухвата плана постоји 
већ један изграђен комутациони чвор ради 

приближавања прикључка потрошачима у 
циљу побољшања квалитета услуга. 
Извршена је замена већег дела главних 
каблова дистрибутивне мреже, углавном са 



Страна 572         Број 29              Службени лист града Зрењанина             20. децембар 2018. год. 

 
пуњеним кабловима са ПЕ омотачем и 
пластичном изолацијом жила. Уведена је 

искључиво подземна разводна мрежа.  
Поред једног постојећег, планира се 

изградња 2 нова комутациона чвора ради 
приближавања прикључка потрошачима у 
циљу побољшања квалитета услуга. 

Целокупну телекомуникациону мрежу 
градити на основу главних пројеката у 
складу са важећим законским прописима. 

 

Фиксна телефонија 

Општи услови и принципи грађења 

за телекомуникационе мреже фиксне 

телефоније су: 

- Прикључке објеката градити на 

основу услова прибављених од власника 

инфраструктурне мреже; 

- Дубина полагања ТТ каблова треба 

да буде најмање 0,80 m на градском 

подручју; 

- Ако постоје постојеће трасе, нове 

телекомуникационе каблове полагати у 

исте; 

- ТТ мрежу полагати у уличним 

зеленим површинама (удаљеност од 

високог растиња мин. 1,5 m) поред 

саобраћајница на растојању најмање 1 m од 

саобраћајница или поред пешачких стаза. 

Ако улица нема тротоар, каблови се полажу 

на 0,5 m од регулационе линије; 

- Уколико није могуће другачије, 

каблови се могу полагати и испод тротоара, 

али у том случају обавезно у кабловској 

канализацији; 

- Све заштитне цеви и шахте у 

којима се полажу водови извести 

благовремено при изградњи саобраћајница 

и тротоара, да се накнадно не би 

прекопавало; 

- При укрштању са 

саобраћајницама, каблови морају бити 

постављени у заштитне цеви, а угао 

укрштања да буде 90º; 

- У оправданим случајевима је 

телефонске каблове могуће полагати и у 

„Микроровове“ ; 

- Мрежу полагати у супротној 

страни улице од планиране или изведене 

електроенергетске мреже увек где је то 

могуће; 

- Телекомуникациона подземна 

мрежа се може градити и са обе стране 

улице; 

- Ако се у истом рову полажу и 

водови других инсталација, морају се 

задовољити минимална прописана 

растојања заштите; 

- При паралелном вођењу са 

електроенергетским кабловима најмање 

растојање мора бити 0,50 m за каблове 

напона до 10 kV и 1 m за каблове преко 10 

kV; 

- При укрштању са гасоводом, 

водоводом и канализацијом, вертикално 

растојање мора бити веће од 0,30 m, а при 

приближавању и паралелном вођењу 0,50 

m.  
Мобилна телефонија 
Општи услови и принципи уређења 

за телекомуникационе мреже мобилне 

телефоније су: 

1. Постојећи објекти базне станице 

се задржавају уколико су усклађени са свим 

важећим законским прописима, уредбама и 

правилницима. 

2. Дозвољено је постављање базних 

станица у "зонама повећане осетљивости" 

које су на основу Правилника о изворима 

нејонизујућег зрачења од посебног 

интереса: 

- подручја стамбених зона у којима 

се особе могу задржавати и 24 сата дневно; 

- школе, домови, предшколске 

установе, дечија игралишта; 

- болнице, породилишта; 

- туристички објекти, дечија 

игралишта као и површине неизграђених 

парцела намењених, организације, 

а све у складу са условима Одсека за 

заштиту животне средине, Одељења за 

привреду, за сваки појединачан случај 

изградње. 

1. Нове базне станице се постављају 

на основу Закона и  на основу Правилника 

о изворима нејонизирајућих зрачења од 

посебног интереса, врстама извора, начину 

и периоду њиховог испитивања. 

Општи  услови  и  принципи  

грађења за телекомуникационе мреже 

мобилне телефоније су: 

 - Уколико се базна станица 

поставља у засебном комплексу, исти мора 

бити ограђен; 

 - Објекат за смештај опреме може 

бити зидани, монтажни или смештен на 

стубу; 

 - Напајање базних станица 

електричном енергијом решити са 

нисконапонске дистрибутивне мреже; 

Кабловско дистрибутивни систем 
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Приликом пројектовања, 

реконструкције, изградње и одржавања 
КДС-а или његових делова применити 
одредбе Закона о телекомуникацијама, 
Статута Републичке агенције за 
телекомуникације (Сл. гласник РС, бр. 
78/2005) и Техничких услова за кабловске 

дистрибутивне мреже (Рател, 22.09.2009.) 
као и остале важеће законске одредбе.  

Антенских стубови се могу 
постављати на пословним објектима који се 
не налазе у „зонама повећане осетљивости“. 

Краткорочни планови за КДС на 

у насељу „Мала Америка“ 

Одржавати постојећу мрежу са 

тенденцијом повећања броја корисника. 

Такође са планира проширење КДС мреже 

за ново формиране улице и зоне изградње 

(уз преферирање КДС мреже по ЕД 

стубовима). 

Праћење реконструкције и 

проширења топловодне мреже, 

постављањем кабловица за КДС од 

полиетилена високе чврстоће, пречника 

40mm. 

Проширење квалитета и кванитета 

сервиса, а то значи више дигиталних 

канала, посебно у ХД резолуцији слике, 

веће брзине кабловског интернета и сл.  

Други корак у краткорочном плану 

ће бити проширење и реструктуирање 

фреквенцијских опсега за двосмерне 

комуникације, само адаптацијом пасивних 

и активних елемената мреже. 

Дугорочни планови за КДС 

Формирање и примарне и 

секундарне дистрибуције са оптичким 

кабловима, што значи привођење оптичких 

каблова до свих корисника. При томе, треба 

планирати трасе оптичких каблова КДС-а 

независно од Телекома Србија. То значи, да 

у будућности треба планирати изградњу 

посебне канализације за КДС каблове, са 

кабловицама малог пречника, ᶲ 40mm и са 

израдом малих кабловских шахтова. За њих 

могу да се предвиде микроровови cm. 

Приликом   пројектовања,   

реконструкције,   изградње   и   одржавања  

КДС-а  или  његових  делова применити 

одредбе Закона о електронским 

комуникацијама Сл. гласник РС 44/2010, 

60/2013 и одлука УС и 62/2014, као и 

Закона о планирању и изградњи Сл. гласник 

РС 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013, одлука УС, 

50/2013, одлука УС, 98/2013, одлука УС, 

132/2014 и 145/2014, као и других 

законских одредби. 

Услови за изградњу примарне КДС 

мреже: 

Услови за изградљу антенских 

стубова и постављање антена: 

- За постављање антена важе исти 

услови као за базне станице. 

Услови за изградњу дистрибутивне 

мреже:  

Дистрибутивна мрежа је у оквиру 

подручја просторне целине где водове КДС 

мреже треба полагати истим трасама као 

водове фиксне телефоније. За ове водове 

важе исти услови као за мрежу фиксне 

телефоније и додатно: 

- Ваздушна КДС мрежа се може 

постављати на постојеће стубове 

електроенергетске и ТТ мреже као и на 

стубове јавног осветљења уз сагласност 

власника исте односно на властите стубове 

на основу прибављене дозволе; 

Општи услови за постављање КДС 

опреме на стубовима јавног осветљења: 

- Водове кабловске дистрибутивне 

мреже по правилу постављати на стубове 

тако да буду постављени на страни стуба 

према регулационој линији;  

- За фиксирање каблова користити 

обујмице са шелнама и гуменом подлошком 

ради заштите стубова; 

- Постављање шелни и затега 

вршити тако, да се ни у ком случају не 

буши стуб;  

- Не могу се предвидети  више од 

два прикључка кабловске дистрибутивне 

мреже са једног стуба; 

- Уколико постоји потреба за више 

од два прикључка потребно је исте 

формирати тако да је омогућен несметан 

приступ за одржавање светиљке јавног 

осветљења. Исти услови важе ако је  на 

истом стубу и НН мрежа (груписање и 

постављање под углом од 90°); 

- Уколико на стубу јавног 

осветљења постоји и НН мрежа, каблове 

КДС мреже поставити на размаку од 1м 

испод НН мреже. 

- Одстојање најнижег кабла КДС-а 

од површине тла треба да износи најмање 5 

m. 

- На прелазима преко улица иста 

висина треба да износи најмање 5m при 

најнеповољнијим температурним условима; 
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- Најмање растојање од најнижих 

проводника електроенергетске мреже мора 

бити 1 m; 

- На траси примарне кабловске 

мреже, могуће је поставити подземне 

шахтове или надземне самостојеће стубиће 

који не смеју да ометају саобраћај. 

- Оптичке чворове поставити у 

ормариће, односно слободностојеће ормане 

од изолационог материјала степена заштите 

минимално IP 54 са бравом за закључавање; 

- Слободностојећи ормани се 

постављају на основу прибављене дозволе 

тако да не ометају саобраћај и прилаз 

објектима; 

- Слободностојећи ормани се не 

могу постављати изнад постојеће подземне 

инфраструктуре. 

Услови за развод КДС мреже у 

објектима: 
 - Важе исти услови као за мрежу 
фиксне телефоније.

 

Радио дифузни системи 
За правилну изгрдњу 

радиодифузног система неопходно је: 

- За све радио-релејне коридоре 

израдити елаборат заштите слободних 

радио-релејних коридора; 

- У свим пословним, стамбено-

пословним и стамбеним објектима (са више 

од 3 стамбене јединице) планирати 

заједничке антенске системе (ЗАС); 

- Инвеститор изградње ЗАС дужан 

је да за сваки објекат прибави услове за 

израду техничке документације од РДУ 

Радио Телевизије Србије; 

- За потребе техничког прегледа 

објеката и издавања употребне дозволе за 

ЗАС и КДС, мора се извршити преглед 

исправности изведених инсталација, а 

инвеститор је дужан да обезбеди 

сертификат о исправности тих система 

(Правилник о садржини и начину вршења 

техничког прегледа објеката и издавању 

употребне дозволе (члан 11., став 2., тачка 

3.Сл. гласник РС, бр.111/2003.); 

Радио релејне везе 

РТС на постојећим локацијама 

обухваћеним границама измена и допуна 

плана генерлне регулације нема и не 

планира изградњу објеката везаних за 

систем радио и телевизије, нити има 

податке који су од утицаја на реализацију 

генералне регулације. 

За постављање дистрибутивних 

делова електронске комуникационе мреже 

могуће је а у складу са законом о 

планирању и изградњи, правилницима и 

уредбама, иако  није дата у графичком 

прилогу. 

На страни 63 у наслову 2.1.12. 

Правила парцелације, препарцелације и 

исправке границе парцеле  пети став се 

брише. 

На страни 63 у наслову 

2.1.12.Правила парцелације, 

препарцелације и исправке границе 
парцеле шести став се мења  и гласи: 

У случају када постојећи објекат и 

елементи објекта (рампе, степеништа и сл) 

прелазе преко границе парцеле, а не 

угрожавају функционисање јавне површине 

и инфраструктуре, што стручне службе и 

јавна предузећа утврђују у сваком 

појединачном случају, утврђује се да је 

регулациона линија  по граници објекта у 

ширини парцеле. На овако формираним 

парцелама код будуће изградње 

грађевинска линија утврђује се на основу 

већине изграђених објеката у зони (преко 

50 %). 

На стр. 63 у наслову 2.1.12 

Правила парцелације, препарцелације и 

исправке границе парцеле  седми став се 

брише. 

На стр. 64 у наслову 2.1.12 

Правила парцелације, препарцелације и 

исправке границе парцеле   након 

последњег става додају се ставови који 

гласе: 

Приликом формирања нових грађевинских 

парцела у поступку парцелације, бочна 

граница новоформиране парцеле може бити 

на удаљености мањој од планом прописане 

у односу на постојеће објекте уз поштовање 

свих осталих правила грађења. 

Приликом формирања грађевинских 

парцела за редовну употребу објеката, 

бочна граница новоформиране парцеле 

може бити на удаљености мањој од планом 

прописане у односу на постојеће објекте. 

На стр. 64 у наслову 2.1.13 

Ограничења изградње 

инфраструктурних коридора додаје се и 

заштитне зоне одбране  - у наведеном 

наслову:  након последњег става додаје се 

текст који гласи: 

Око перспективног војног 

комплекса НХ „Светозар Марковић – Тоза“ 

на основу услова Министарства одбране – 

Сектор за материјалне ресурсе – управа за 

инфраструктуру П број 8052-12 од 
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14.12.2018. дефинисане су заштитне зоне 

које чине : 

- Зону забрањене изградње објеката 

високоградње 15m од ограде комплекса; 

- Зону ограничене изградње 50 m од 

зоне забране изградње објеката, где се 

максимална висина објеката ограничава на 

приземље и три спрата;  

- Планира се изградња тротоара до 

границе комплекса и паркинга за путничка 

возила између тротоара и саобраћајнице 

целом дужином војног комплекса са 

северне и јужне стране  (улице  Стевице 

Јовановића и Јована Поповића); 

- Задржавају се постојећи улази-

излази из војног комплекса. 

Зоне заштите представљене су у графичком 

прилогу 9а – Зоне заштите Министарства 

одбране. 

На стр. 65 у 2.2.3 наслову 

Урбанистички планови који престају да 

важе иза треће алинеје, додаје се четврта 

која гласи: 

План детаљне регулације на делу 

просторне целине 2 „Мала Америка“ 

(Службени лист града Зрењанина, број 

24/2012). 

На стр. 65 у 2.2.4  наслову 

Спровођење важеће планске 

документације, брише се први став. 

На странама 69 и 76  у 

поднасловима Највећа дозвољена 

спратност или висина, брише се став: 

''Висина надзитка поткровне етаже 

износи највише 1,8 m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома 

кровне косине.'' 

На страни 82 у наслову 2.3.4 

Правила грађења за пословно-услужну 

зону  брише се први став. 

На стр. 70 у поднаслову Услови за 

изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели у  другој алинеји 

другог става израз ''5 m'' мења се изразом 

''4m''. 

На стр. 70 у поднаслову Услови за 

изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели, иза алинеје два 

додаје се став који гласи: 

„Укупна површина објекта 

производног занатства и магацина 

пословних услуга на парцеле не може бити 

већа од површине главног објекта“. 

На стр. 71 у поднаслову 

Саобраћајне површине у оквиру парцеле 

први став мења се и гласи: 

„У оквиру саобраћајних површина 

планирано је: 

- тротоари; 

- манипулативне саобраћајне 

површине, 

- паркинзи за путничка возила, које 

треба изградити у складу са стандардом 

SRPS U.S4.234:2005“. 

На стр. 72 у поднаслову Услови 

прикључења на саобраћајну 

инфраструктуру – мења се текст и гласи: 

„Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња стамбених објеката 

непољопривредних домаћинстава могу 

имати директан или индиректан приступ са 

јавног пута. 

Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња стамбених објеката, а 

имају директан приступ са јавног пута, 

морају имати минимално један колски 

приступ-прикључак прилазног пута на 

јавни пут, ширине од 3 до 6 m (изузетно 

ширина колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут може бити 

мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз 

услове и сагласност управљача). Остале 

елементе колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут (положај, 

радијус прикључка прилазног пута, 

коловозну конструкцију, услове 

одводњавања и сл) одређује управљач 

условима за сваки појединачни случај 

изградње. 

Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња: пословних објеката, 

пословно-стамбених објеката, стамбено-

пословних објеката, објеката јавне намене и 

објеката јавних функција морају имати 

минимално један колски приступ-

прикључак прилазног пута на јавни пут, 

ширине од 3 до 6 m. Остале елементе 

колског приступа-прикључка прилазног 

пута на јавни пут (радијус прикључка 

прилазног пута, коловозну конструкцију, 

услове одводњавања и сл) одређује 

управљач условима за сваки појединачни 

случај изградње. 

Све грађевинске парцеле у овој 

намени могу имати више колских приступа-

прикључака прилазних путева на јавни пут, 

уз услове управљача за сваки појединачни 

случај изградње. 

Колске приступе - прикључке 

прилазних путева на јавни пут реализовати 

тако да немају штетне последице за 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја. 
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За објекте становања паркирање се 

обезбеђује у оквиру сопствене парцеле, по 

принципу – једна стамбена јединица-једно 

паркинг место или гаражно место. 

Паркинге за транспортна возила 

предвидети у оквиру парцеле, тј не могу се 

предвиђати на јавној површини. Приликом 

изградње објеката који имају потребу за 

паркирањем ових возила потребно је 

обезебедити потребан број паркинг места за 

ову врсту возила, у складу са важећим 

правилицима и стандардима из ове области. 

Приликом планирања простора за 

паркирање возила за пословне, стамбено-

пословне и пословно-стамбене објекте, 

потребно је поштовати и следеће 

нормативе: 

- пословна установа – једно ПМ на 

70 m² корисног простора; 

- трговина на мало – једно ПМ на 

100 m² корисног простора; 

- угоститељски објекат – једно ПМ 

на користан простор за осам столица; 

- стандарде приступачности - у 

складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама 

(Службени гласник Републике Србија, бр. 

22/2015). 

Поред колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут парцели, 

испред: пословног, стамбено-пословног и 

пословно-стамбеног објекта, на јавној 

површини у зони између тротоара и 

коловоза могу се формирати паркинзи у 

складу са условима из плана и условима 

управљача. 

За изградњу ових паркинга 

потребно је прибавити услове управљача за 

сваки појединачни случај изградње и 

склопити уговор са надлежним органом 

града Зрењанина, а исте градити према 

следећим правилима: 

- паркинг се формира испред 

парцеле уколико постоје просторне 

могућности; 

- паркинг се израђује од растер 

коцки; 

- растер коцке се не постављају  око 

дрвећа у пречнику од 1 m, а дрвеће заштити 

металном решетком.       

За изградњу ових паркинга 

потребно је прибавити услове управљача за 

сваки појединачни случај изградње и 

склопити уговор са надлежним органом 

града Зрењанина, а исте градити према 

следећим правилима: 

- паркинг се формира испред 

парцеле уколико постоје просторне 

могућности; 

- паркинг се израђује од растер 

коцки; 

- растер коцке се не постављају  око 

дрвећа у пречнику од 1 m, а дрвеће заштити 

металном решетком.       

Тротоар испред парцеле на јавној 

површини, по завршетку изградње, вратити 

у првобитан положај тако да се кота 

нивелете и материјали ускладе са 

постојећим тротоарима и са Правилником о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (Службени гласник Републике 

Србија, бр. 22/2015). 

Постојећи некатегорисани путеви и 

прилази (пролази) користе се као прилази 

објектима и задржавају се као површине 

јавне намене“. 

На стр. 74 у наслову 2.3.2 Правила 

грађења за мешовито становање, текст се 

мења и гласи: 

„Врста и намена објеката који се 

могу градити под условима утврђеним 

планом, као и врста и намена објеката 

чија је градња забрањена  

Као главне објекте на парцели, 

могуће је  градити: 

- стамбене објекте (вишепородичне 

и породичне стамбене објекте) 

- пословне објекте 

- пословно стамбене објекте (више 

од 50% објекта пословна намена) 

- стамбено пословне објекте (више 

од 50% објекта стамбена намена) 

- објекти јавне намене 

На парцели може бити више 

главних објеката различите намене, уз 

поштовање правила градње. 

Стамбени објекти   могу бити 

објекти вишепородичног становања или  

објекти породичног становања. 

 

Пословни објекти су они објекти у 

којима се одвија пословна  делатност у 

складу са компатибилним садржајима, а то 

су: 

- трговине  

- услужног занатства  
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- услужних  делатности  

- угоститељске делатности  

- услужни сервиси - 

аутомеханичарске, вулканизерске радње и 

сл. на пацелама мин. површине 600m² и 

ширине уличног фронта парцеле мин. 15m;  

Објекти јавне намене то су  

објекти намењени за јавно коришћење и 

могу бити у јавној својини и у свим 

облицима својине. Објекти се граде према 

условима датим за објекте јавне намене и 

правилима грађења претежне намене 

простора. 

Забрана изградње објеката 

У намени мешовито становање 

забрањена је  изградња индустријских 

производних објеката, лимарских, 

аутолимарских радњи, дрвара, отворених  

складишта, складишта секундарних 

сировина, нових станица за снабдевање 

друмских возила погонским горивом  и сл. 

објеката који могу угрозити  основну 

намену становања, по питању аерозагађења, 

буке, комуникација и сл. 

По врсти, објекти могу бити : 

- Слободностојећи објекти који 

слободно стоје у простору тј.  удаљени су 

од бочних граница парцеле у складу са 

правилима грађења. 

- Објекти у низу подразумевају 

непрекидан низ објеката -дуж целе улице 

или блока и прекинут низ објеката  који 

чине два (двојни објекат),  три или 

неколико објеката  који нису у низу дуж 

целе улице или блока. 

У зони мешовитог становања 

намена објекта зависи од величине парцеле, 

тако да за све парцеле које су мање од 600 

m
2
 и чија је ширина мања од 16 m важе 

правила грађења за породично становање. 

За грађевинске парцеле веће од 600 

m
2
 и ширине веће од 16 m важе правила 

грађења за вишепородично становање. 

За грађевинске парцеле за изградњу 

тржног центра у зони мешовитог становања 

минимална површина парцеле за слободно 

стојеће објекте је 2000 m
2
.  

За изградњу нових вишепородичних 

стамбених објеката и тржних центара у 

зони мешовитог становања обавезна је 

израда урбанистичког пројекта. 

У зонама мешовитог становања, не 

могу се парцелацијом формирати парцеле 

за породично становање, али се дозвољава 

препарцелација парцела ради кориговања 

границе парцеле, као и укрупњавање 

парцела“. 

На стр. 81 у наслову 2.3.3 Правила 

грађења за зоне  вишепородичног 

становања текст се мења и гласи: 

„Врста и намена објеката који се 

могу градити под условима одређеним 

планом, као и врста и намена објеката 

чија је градња забрањена 

Вишепородични стамбени објекти 

су објекти са више од 3 стамбене јединице. 

Минимална квадратура једне стамбене 

јединице је 27,5 m
2
. 

У оквиру намене вишепородичног 

становања могу се градити јавни, 

вишепородични стамбени објекти, 

вишепородични стамбено – пословни 

објекти и пословни објекти. 

Објекти могу бити слободностојећи 

и објекти у прекинутом или непрекинутом 

низу. 

Као пратеће функције становања 

могу се градити: објекти васпитања и 

образовања, здравствене и ветеринарске 

делатности, социјалне заштите, културе,  

комунални и саобраћајни објекти у 

функцији становања, спортски објекти, 

верски објекти, комерцијални објекти, 

тржни центри, услужни севиси, трговина, 

угоститељство, занатство, стари и 

уметнички занати, послови домаће 

радиности и сл. 

Објекти јавне намене који су у 

јавној својини као и објекти јавне намене у 

свим облицима својине могу се градити у 

зони вишепородичног становања. 

Уколико се граде објекти 

здравствене делатности, медицински отпад 

складиштити у складу са важећим законима 

и прописима. 

Све ове делатности могу се 

предвидети искључиво ако има услова за  

прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру, као и да се у складу са 

наменом може обезбедити потребан број 

паркинг места.  

На кат. парцелама бр. 5873/27, 

5895/5 и 5895/3 КО Зрењанин I,  задржавају 

се бесправно изграђени објекти, а за 

редовну употребу објекта  формирати 

парцелу испод објекта.  

 

Врста и намена објеката чија је 

изградња забрањена 

У оквиру зоне вишепородичног 

становања није дозвољена изградња 

индустријских производних објеката,  

лимарских и аутолимарских  радионица, 
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аутомеханичарских радионица,  дрвара, 

отворених  складишта, складишта 

секундарних сировина, нових станица за 

снабдевање друмских возила погонским 

горивом и сл. објеката који могу угрозити  

основну намену становања, по питању 

аерозагађења, буке, комуникација и сл. 

 Услови за формирање грађевинске 

парцеле 

Грађевинска парцела је најмањи део 

простора обухваћеног планом који 

задовољава услове за изградњу прописане 

планом и који је намењен за грађење. 

Грађевинска парцела је  парцела 

која има прилаз са јавне површине. 

За слободно стојеће објекте 

минимална површина парцеле 800 m
2
, 

минимална ширина парцеле 18 m. 

За објекте у непрекитном низу 

минимална површина парцеле 600 m
2
, 

минимална ширина парцеле 16 m. 

За објекте у непрекитном и 

прекинутом низу минимална површина 

парцеле 600 m
2
, минимална ширина 

парцеле 16 m. 

За изградњу вишепородичних 

стамбених објеката у зони мешовитог 

становања минимална површина парцеле је 

парцеле 600 m
2
, минимална ширина 

парцеле 16 m. 

За грађевинске парцеле за изградњу 

тржног центра у зони вишепородичног  

становања минимална површина парцеле за 

слободно стојеће објекте је 2000 m
2
. 

У зависности  од величине парцеле, 

на парцели блока, односно на појединачним 

грађевинским парцелама, може се градити 

више објеката вишепородичног становања 

са заједничким коришћењем дворишта за 

станаре  уз поштовање свих правила 

грађења утврђених овим Планом. 

Положај објекта у односу на 

регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле 

Објекти вишепородичног становања : 

- удаљеност грађевинске линије  

објекта је 0-5 m од регулационе линије. Ако 

се граде стамбено-пословни или пословно-

стамбени објекат, грађевинска линија може 

бити и до 7 m, због изградње паркинга 

испред објекта;   

- објекти се могу градити као 

објекти у низу или атријумски и 

полуатријумски објекти, при чему се под 

објектима у низу подразумева градња 

објекта од међе до међе; 

- две и више парцела могу 

формирати атријумске или полуатријумске 

објекте, који се могу постављати од међе до 

међе, уз сагласност суседних власника; 

- слободностојећи  објекти морају 

бити удаљени од бочне  границе парцеле 3 

m; 

- У урбанистичко целини 2 на кат. 

парцели бр. 5846 КО Зрењанин I у складу са  

условима условима Министарства правде – 

Управа за извршење кривичних санкција – 

Окружни затвор у Зрењанину, планиране 

стамбено-пословне објекте удаљити 

минимално 6 m од оградног зида затвора. 

На објектима, који су на предходно 

поменутој удаљености, прозори се не смеју 

предвидети изнад висине оградног зида, 

тако да је са њих омогућена директна 

визура ка затворским ћелијама на вишим  

етажама. 

Прозори, лође и балкони на 

објектима морају бити пројектовани тако да 

са њих није омогућена директна визура ка 

затворским ћелијама и простору 

предвиђеном за шетњу затвореника. 

Изградњу објеката на кат. парцели 

бр.5846 планирати у складу са  условима 

Министарства правде – Управа за 

извршење кривичних санкција – Окружни 

затвор у Зрењанину и Завода за заштиту 

споменика. 

- уколико се објекти реализују као 

атријумски истовремено, атријуми могу 

бити делимично или потпуно наткривени, 

тако да укупна површина наткривеног дела 

објекта и изграђеног објекта не пређе 40%, 

односно 50%; 

- уколико се на две или више 

парцела истовремено граде атријумски или  

полуатријумски објекти може се 

предвидети заједнички улаз, заједничке 

блоковске површине намењене за дечје 

игралиште, зеленило, саобраћајне 

површине и др. 

Највећи дозвољени индекс 

заузетости  

У зони вишепородичног становања 

максимални индекс заузетости је 60%. 

За изградњу нових вишепородичних 

стамбених објеката у зони мешовитог 

становања обавезна је израда 

урбанистичког пројекта. 

 Највећа дозвољена спратност објекта 

Максимална спратност 

вишепородичних стамбених објеката је: 

П+4+Пк, По+П+4+Пк, Су+ВП+4+Пк.  
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У урбанистичко целини 2 на кат. 

парцели бр. 5846 КО Зрењанин I, планирана 

је изградња вишепородичних стамбених 

објеката, а у складу са  условима Завода за 

заштиту споменика културе и условима 

Министарства правде – Управа за 

извршење кривичних санкција – Окружни 

затвор у Зрењанину, висина планираних 

објеката уличног фронта према 

Гундулићевој улици дефинисана је висином 

кровног венца реперног објекта – зграде 

затвора. Укупан волумен објекта односно 

слемена пројектованог објекта мора бити 

нижа од реперног објекта – зграде суда и 

максимална висина изности 16 m, све у 

складу са  условима Министарства правде – 

Управа за извршење кривичних санкција – 

Окружни затвор у Зрењанину.  

Дозвољава се изградња сутеренске и 

подрумске етаже где не постоје сметње 

геотехничке или хидротехничке природе. 

За изградњу вишепородичних 

стамбених објеката у зони мешовитог 

становања, максимална висина објекта је 12 

m, а уколико се гради високо приземље и 

сутерен 16 m. Под висином објекта  

подразумева се растојање од нулте коте 

терена до коте кровног венца, односно, 

тачке прелома зида и кровних равни. 

Под поткровном етажом се 

подразумева етажа која може имати два 

нивоа и формирати дуплекс станове. Горња 

етажа поткровља има везу само преко доње 

етаже поткровља, (степениште у оквиру 

станова), формирају је кровне равни,  нема 

назидак и осветљава се преко кровних 

прозора, не могу се предвидети кровне 

баџе. Горњи ниво поткровне етаже  се не 

рачуна у предвиђени индекс изграђености. 

Могућа је изградња повучене 

спратне етаже. 

Најмања међусобна удаљеност 

објеката 

Међусобна удаљеност 

вишепородичних слободностојећих 

објеката и објеката који се граде у 

прекинутом низу износи најмање половину 

висине вишег објекта. Ова удаљеност не 

може бити мања од 6 m ако један од зидова 

објекта  садржи отворе за дневно 

осветљење, као и заклањати директно 

осунчање другом објекту више од половине 

трајања директног осунчања.     

Удаљеност се може смањити на 

четвртину висине вишег објекта ако објекти 

на наспрамним фасадама не садрже 

наспрамне отворе на просторијама за 

становање, атељеима и пословним 

просторијама. 

Вишепородични стамбени објекти 

на грађевинској парцели се могу градити у 

низу уколико на наспрамним фасадама не 

постоје отвори и ако су задовољени сви 

противпожарни услови. 

Услови за изградњу других 

објеката на истој грађевинској парцели 

Поред стамбених или пословних 

основних објеката, могу се градити гараже, 

као заједничке гараже-низови, гараже у 

оквиру заједничких блоковских површина у 

складу са условима надлежног предузећа и 

Правилником о техничким захтевима за 

заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозија (Сл. лист СЦГ, бр. 

31/2005), као и спортски терени-покривени 

или непокривени, под условом да укупна 

заузетост на парцели не може прећи укупну 

планирану заузетост на парцели. 

Спортски терени могу бити 

покривени или непокривени. Ако су 

непокривеног или наткривеног  типа, 

њихова површина се не рачуна у 

максимални индекс заузетости парцеле. 

Покривени спортски објекти се рачунају у 

индекс заузетости као сви остали објекти на 

парцели. 

Спратност гаража је до П+2, а 

покривених спортских терена је П. 

Ограде се могу поставити на 

границе парцелa према следећим условима: 

- oграда на регулационој линији 

може бити зидана или траспарентна. Ако је 

ограда зидана, висина је до 1,6 m, док је 

транспарентна ограда може бити до висине 

1,8 m, 

- ограда на бочним границама 

парцеле може бити зидана или 

транспарентна висине до 1,8 m, 

- објекти који се граде као  допуна 

постојећих блокова вишепородичног 

становања, где се парцеле формирају у 

површини објеката са заштитним 

тротоаром, ограде се не могу поставити. 

У складу са  условима условима 

Министарства правде – Управа за 

извршење кривичних санкција – Окружни 

затвор у Зрењанину, постојећи оградни зид 

Окружног затвора у Зрењанину, који се 

граничи са кат. парцели бр. 5846 КО 

Зрењанин I, потребно је надоградити у 

висини  приближно 2 m, уз обезбеђење 

максималне стабилности зида. 
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Услови и начин обезбеђења 

приступа парцели и простора за 

паркирање 

Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња објеката из ове намене 

могу имати приступ парцели директно са 

јавног пута или индиректно преко 

заједничких блоковских површина. 

Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња објеката из ове намене, а 

имају директан приступ са јавног пута, 

морају имати минимално један колски 

приступ-прикључак прилазног пута на 

јавни пут, ширине од 3,5 до 7 m. Остале 

елементе колског приступа-прикључка 

прилазног пута на јавни пут (радијус 

прикључка прилазног пута, коловозну 

конструкцију, услове одводњавања и сл) 

одређује управљач условима за сваки 

појединачни случај изградње. 

Све грађевинске парцеле у овој 

намени могу имати више колских приступа-

прикључака прилазних путева на јавни пут, 

уз услове управљача за сваки појединачни 

случај изградње. 

Колске приступе-прикључке 

прилазних путева на јавни пут реализовати 

тако да немају штетне последице за 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја. 

Тротоар испред парцеле на јавној 

површини, по завршетку изградње, вратити 

у првобитан положај тако да се кота 

нивелете и материјали ускладе са 

постојећим тротоарима и са Правилником о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (Службени гласник Републике 

Србија, бр. 22/2015). 

Простор за паркирање возила је 

потребно обезбедити у оквиру сопствене 

парцеле, по принципу један стан-једно 

паркинг место. 

Изградити паркинг места у складу 

са стандардом SRPS U.S4.234:2005. 

Паркинг места изградити од растер 

коцки. 

Ако се планира гаража она може 

бити у оквиру објекта у сутеренској, 

подрумској или приземној етажи.  

Уколико не постоје просторне 

могућности за организовање паркирања 

унутар сопствене парцеле, паркирање се 

усмерава на постојећа или планирана 

паркиралишта, односно паркинг гараже, 

што ће бити регулисано одговарајућом 

градском одлуком, поштујући следеће 

нормативе: 

- банка, здравствена, пословна, 

образовна или административна установа – 

једно ПМ на 70 m² корисног простора; 

- пошта – једно ПМ на 150 m² 

корисног простора; 

- трговина на мало – једно ПМ на 

100 m² корисног простора; 

- угоститељски објекат – једно ПМ 

на користан простор за осам столица; 

- хотелијерска установа – једно ПМ 

на користан простор за 10 кревета; 

- позориште или биоскоп – једно 

ПМ на користан простор за 30 гледалаца; 

- спортска хала – једно ПМ на 

користан простор за 40 гледалаца; 

а све у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама 

(Службени гласник Републике Србија, бр. 

22/2015). 

Грађевински елементи објекта 

Грађевински елементи испод коте 

уличног тротоара-подземне етаже –могу 

прећи грађевинску односно регулациону 

линију: 

- стопа темеља и зидови подземна 

етажа максимално 0,15 m до дубине од 2,6 

m, испод површине тротоара, а испод те 

дубине до 0,50 m; 

- стопе темеља, хоризонтална 

пројекција стрехе са олучном 

хоризонталом,  не смеју прећи границу 

суседне парцеле. 

У случају изградње објеката у 

непрекинутом низу, не смеју се на бочним 

фасадама остављати отвори, светларници 

или вентилациони отвори. 

Положај нових објеката у односу на 

постојеће мора бити такав да нова изградња 

не угрожава постојеће објекте у смислу 

габарита и могућности осунчања 

постојећих објеката. Уколико се нови 

објекат гради на међи уз постојећи суседни 

објекат потребно је извршити геомеханичка 

испитивања тла на којем се гради објекат, 

провера стабилности темеља постојећег 

објекта, као и извршити обезбеђење 

суседног објекта, уколико се ради о 

заједничком зиду-забату. Исто тако,  ако 

суседни објекат уз који се гради нови 

објекат има подрум, обавезна је изградња 
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подрума у новом објекту или усклађивање 

коте темеља новог објекта са  темељима 

постојећег  објекта, а све према 

грађевинским прописима и стандардима за 

ову област.  

На фасадама објекта које су 

удаљене од суседних граница парцеле до 

3,00 m, могу се предвидети само отвори са 

парапетом од 1,80 m од готовог пода новог 

објекта, санитарних просторија, оставе и  

кухиње или фиксни „светларници“ за 

осветљење степенишног простора. 

Приликом изградње 

вишепородичног стамбеног објекта може се 

дозволити следеће: 

- грађевински елементи (еркери, 

балкони, улазне надстрешнице без стубова) 

могу прећи грађевинску тј. регулациону 

линију максимално 1,20 m на делу објекта 

вишем од 3 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% 

уличне фасаде објекта; 

- спољно стамбено степениште се не 

може постављати ван регулационе линије; 

Уколико се гради пословна 

приземна етажа у оквиру стамбеног објекта, 

грађевински елементи у нивоу приземља 

могу прећи, грађевинску, односно 

регулациону линију, рачунајући од 

основног габарита објекта, до хоризонталне 

пројекције испада и то: 

- излози локала до 0,30 m по целој 

висини, када је најмања ширина тротоара 3 

m; 

- степениште се не може 

постављати ван регулационе линије. 

Изузетно,  може се дозволити изградња 

једног степеника ван регулационе линије 

објекта, висине 15 cm, ширине 30 cm, на 

ширини тротоара  већој од 3 m; 

- транспарентне браварске конзолне 

надстрешнице у зони приземне етаже до 

ширине 2 m, на висини од 3 m; 

- конзолне рекламе до 1,20 m на 

висини изнад  3 m; 

- спољна јединица клима уређаја се 

не сме постављати на мањој удаљености од 

2.50 m од суседне парцеле. 

Отворене спољне степенице могу се 

постављати на предњи део објекта, ако је 

грађевинска линија померена у односу на 

регулациону линију и ако савлађују висину 

до 90 cm. Свако степениште које савлађује 

већу висину од 90 cm, улази у габарит 

објекта. 

Саобраћајне површине у оквиру 

парцеле 

У оквиру саобраћајних површина 

планирано је: 

- тротоари, ширине мин.2 m, са 

попречним падом од 1%; 

- манипулативне саобраћајнице 

ширине мин.3 m, са попречним  падом 

2.5%; 

- паркинг за путничка возила 

изградити у складу са стандардом SRPS 

U.S4.234:2005. 

Тротоаре у овиру парцеле 

предвидети са бетонским коцкама са свим 

потребним дренажним слојевима које су 

одвојене од зелених површина бочним 

бетонским ивичњацима. 

Паркинг површине предвидети од 

шупљих растер бетонских коцки. 

Могу се предвидети и други 

материјали, који су еколошки одговарајући 

и који имају све потребне карактеристике за 

саобраћајне површине. 

Ширина саобраћајнице на кат. 

парцели бр. 5846 КО Зрењанин I у 

непосредној близини оградног зида са 

затвором мора омогућити прилаз великим 

моторним возилима (ватрогасна возила, 

дизалице и сл.). 

Приликом планирања ових 

површина, ускладити их са Правилником о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима 

се осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инавалидитетом, деци и старим 

особама (Сл. гласник РС бр. 22/15). 

Услови за прикључења на 

комуналну и осталу инфраструктуру 

Техничке услове и начин 

прикључивања објеката на постојећу или 

планирану комуналну и осталу 

инфраструктуру  одређује надлежно 

предузеће у складу са важећим законима и 

прописима из те области. 

Одржавање објекта 

За објекте који се граде у зони 

вишепородичног становања за изградњу 

вишепородичног објеката, потребно је 

обезбедити комунално одржавање и 

одношење смећа у складу са условима ЈКП 

«Чистоћа и зеленило» и градским одлукама 

о комуналном одржавању. 

Озелењавање парцела 

Укупна  површина за озелењавање у 

оквиру грађевинске парцеле је минимално 

20%. 

Сва правила за озељењавање 

парцеле дате су у правилима уређења за 

зелене површине у оквиру овог  Плана. 
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Н кат. парцели бр. 5846 КО 

Зрењанин I у појасу од 12 m од оградног 

зида затвора није дозвољена садња високог 

растиња, а дозвољава се изградња 

саобраћајница, паркинг простора и травнате 

површине са партерним зеленилом и 

одговарајући број хидрнта у складу са 

условима имаоца јавних овлашћења. 

Архитектонско и естетско 

обликовање објеката (материјали, врста 

кровног покривача, фасада и сл.) 

За градњу објеката предвидети 

савремене материјале. 

За успостављање јединствене 

естетске и визуелне целине у улици, зони  и 

блоку, мора се водити рачуна о 

архитектонским облицима, употребљеним 

материјалима и бојама. 

Приликом изградње водити рачуна 

да се ради о еколошки чистим 

материјалима, који имају све потребне 

термичке  слојеве, како за столарске и 

браварске позиције, тако и за зидове, 

кровне равни, подове и др. 

Водити рачуна, приликом градње, о 

рационалном коришћењу ресурса, енергије 

и земљишта, тако да нова градња буде 

квалитетно побољшање простора, а не 

његова деградација.  

У архитектонском смислу, 

наслонити се на позитина искуства и 

принципе модерне, савремене архитектуре, 

али и традиције поднебља. 

Код допуне постојећих насеља и 

блокова вишепородичног становања, 

водити рачуна да се новим објектима не 

наруши постојећи архитектонски израз, 

како у погледу материјала, тако и у погледу 

колорита,  детаља, акцената и сл. 

Услови за доградњу и 

реконструкцију објеката 

Објекти вишепородичног становања 

се могу реконструисати и дограђивати 

(надзиђивати) у циљу постизања 

сигурности и стабилности објекта, 

реконструкције постојећих инсталација, 

изградње лифтовског постројења, изградње 

и доградње рампи за особе са посебним 

потребама у простору,  као и : 

- промене намене дела објекта у 

стамбено - пословни или пословно - 

стамбени у складу са условима у погледу 

делатности које се могу градити у зони 

мешовитог становања и 

- на објектима (под објектом се 

подразумева целокупан објекат, скуп свих 

ламела и улаза објекта који чини физичку 

целину) са равним кровом, доградња једне 

поткровне етаже (претварање равног крова 

у коси кров ради формирања стамбеног 

простора) уз израду статичког прорачуна  

стабилности објекта, носивости тла, као и 

уз услове надлежних комуналних 

предузећа о могућностима  прикључења на 

инфраструктуру. 

Реконструкција у смислу, 

интервенција  на фасади,  односно, 

затварање постојећих тераса, лођа и 

балкона није могућа. Изузетно се може 

дозволити ова реконструкција уколико се 

предвиди заједничка интервенција на целој 

фасади једнобразно и у смислу извођења, 

истовремено.   

Претварање таванског простора у 

стамбени простор је могућа: 

- на постојећим вишепородичним 

стамбеним објектима  са косим кровом-

претварање таванског простора у стамбени 

простор-поткровна етажа уз услове 

надлежних комуналних предузећа о 

могућностима прикључења на 

инфрастутуру, статичког прорачуна о 

носивости међуспратне таванице. 

Претварање заједничких просторија 

станара у стамбени простор је могућа  у 

складу са условима из Плана. 

Претварање стамбеног простора у 

оквиру вишепородичног стамбеног објекта 

који користи унутрашње стамбено 

степениште, дозвољава се за делатности 

које су прописане за вишепородично 

становање и које не ремете услове 

становања и за које постоје просторно-

технички услови“. 

На стр. 85 у наслову 2.3.7 Посебни 

услови иза последњег става додаје се нови 

став који гласи: 

„У зони породичног становања 

могуће је озаконити три стамбена објекта“. 

На стр. 87 у наслову Објашњење 

појмова, прва алинеја се мења и гласи: 

- Подрумска етажа (По) је подземна 

етажа која је укопана min. 0,5 m испод коте 

терена и има прописану висину за одређену 

намену (min. 2,2 m, за становање min. 2,4 

m). Дозвољено је укопавање више етажа 

уколико то режим подземних вода 

дозвољава. 

За стамбену и пословну намену 

етажа мора имати отворе за дневно 

осветљење и услове за прикључење на 

мрежу фекалне канализације. 
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На стр. 87 у наслову Објашњење 

појмова  шести став се мења  и гласи: 

- Поткровље (Пк) је етажа која се 

налази испод крова и има висину назитка 

највише 1,6 m рачунајући од коте готовог 

пода до тачке прелома кровне косине и 

прописану висину за одређену намену (min. 

2,4 m за становање). 

У поткровљу је дозвољено 

постављање кровних прозора и формирање 

кровних баџа. Максимална спољна висина 

кровне баџе мора бити нижа од висинске 

коте слемена крова.  

На стр. 87 у наслову Објашњење 

појмова  осми став се мења  и гласи: 

- Повучена спратна етажа (Пс) може 

се градити уместо поткровља. То је 

последња етажа, повучена од предње и 

задње фасадне равни објекта min. 1,8 m. 

Уколико се објекат налази на углу две 

улице, етажа се повлачи од предње и задње 

фасадне равни објекта у односу на 

грађевинску линију обе улице. 

Овај простор користи се као тераса, 

без могућности затварања и наткривања. 

Спратна висина може бити max. 3 m. 

Стреха повучене спратне етаже може прећи 

линију повучене фасаде max. 0,5 m. 

На стр. 87 у наслову Објашњење 

појмова  иза деветог става, додаје се десети 

став који гласи: 

- Под висином објекта подразумева 

се растојање од нулте коте терена до коте 

кровног венца, односно тачке прелома зида 

и кровних равни; 
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 На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору (''Службени гласник РС'', 

бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), тачке 7. 

Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних 

органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему 

локалне самоуправе за 2017. годину 

(''Службени гласник РС'', бр. 61/17, 82/17, 

92/17, 111/17,  14/18, 45/18, 78/18 и 89/18) 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 20.12.2018. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У  

  О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У 

СИСТЕМУ  

 ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

  1. У Одлуци о максималном броју 

запослених на неодређено време за 

организационе облике у систему града 

Зрењанина за 2017. годину (''Службени лист 

града Зрењанин'', бр. 26/17, 37/17, 7/18 и 

14/18), у тачки 1. у Табеларном прегледу 

организационих облика са бројем 

запослених, код организационог облика 

Историјски архив града Зрењанина, број 

запослених: ''20'' замењује се бројем: ''21'', 

код организационог облика ЈКП ''Градска 

топлана'' Зрењанин број запослених: ''125'' 

замењује се бројем: ''124'', код 

организационог облика ЈКП ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин број запослених: 

''252'' замењује се бројем: ''251'', а код 

организационог облика Основна школа 

''Соња Маринковић'' Зрењанин, број 

запослених: ''1,5'' замењује се бројем: ''2,5''.     

 2. Организациони облици из тачке 1. 

ове одлуке, дужни су да своје акте о 

систематизацији ускладе са максималним 

бројем запослених на неодређено време 

утврђеним овом одлуком најкасније у року 

од осам дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

  3. Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                               

Број: 06-116-14/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

             ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 18. став 6. Закона о 

јавној својини ( “Службени гласник РС”, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 30. 

тачка 29в) Статута града Зрењанина 
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( “Службени лист града Зрењанина”, бр. 

26/2013 пречишћен текст, 37/2013, 11/2014, 

20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/17 и 26/2017), 

Одлуке Скупштине града Зрењанина бр. 06-

90-4/18-I од 05. 10. 2018. године, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 20.12.2018. године, донела је 
  

ОДЛУКУ    
- о преносу права коришћења на 

непокретности и покретним стварима у 

јавној својини града Зрењанина на  Народни 

музеј Зрењанин- 
 

Члан 1. 

        Преноси се на Народни музеј 

Зрењанин, право коришћења на 

непокретности у јавној својини града 

Зрењанина и то  на: 
 -  1/1 дела посебног дела број 1- 

двособног стана површине 138,00 м2, који 

се налази у приземљу породичне стамбене 

зграде бр. 1, саграђене на катастарској 

парцели бр. 4876, уписане у лист 

непокретности бр. 6160, к.о. Зрењанин I, 

која се налази у Зрењанину, ул. Светосавска 

бр. 4, са ½ дела земљишта на коме се 

објекат налази, као и на свим покретним 

стварима обухваћеним записником о 

примопредаји предмета из куће др. Славка 

Жупанског, сачињеног од стране Комисије 

за попис покретних ствари у кући др. 

Славка Жупанског под бр. 01-1218/1 од 03. 

12. 2018. године, а које су од стране бивше 

власнице поклоњене граду Зрењанину, без 

накнаде. 
 Непокретност и покретне ствари из 

става 1. овог члана, дају се на коришћење 

Народном музеју Зрењанин, како би исте 

биле  претворене, односно биле део 

поставке депаданса наведене установе – 

спомен собе др. Славка Жупанског. 
 

Члан 2. 

         Народни музеј Зрењанин има право да 

непокретност из члана 1. ове одлуке држи, 

да је користи за обављање својих 

регистрованих делатности, као и да њоме 

управља ( тј. да је одржава, обнавља, 

унапређује и да извршава законске и друге 

обавезе у вези са поменутом 

непокретношћу ). 
 

Члан 3.   

         Народни музеј Зрењанин може своје 

право коришћења на непокретности из 

члана 1. ове одлуке, да упише у јавне књиге 

о непокретностима и правима на њима, у 

складу са законом којим је уређен упис 

права на непокретностима. 
 

Члан 4.  

     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: 06-116-15/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

       ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 18. став 6. Закона о 

јавној својини ( “Службени гласник РС”, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 30. 

тачка 29в) Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 

26/2013 пречишћен текст, 37/2013, 11/2014, 

20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/17 и 26/2017), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 20.12.2018. године донела је  

 

ОДЛУКУ    

-о преносу права коришћења на 

непокретности у јавној својини града 

Зрењанина на   

ОШ “ Др Јован Цвијић” Зрењанин - 

 

Члан 1. 

   Преноси се на ОШ “Др Јован 

Цвијић” Зрењанин, право коришћења на 

непокретности у јавној својини града 

Зрењанина и то : 

    - Згради јединице локалне 

самоуправе – згради бр. 1, површине 224,00 

м
2
, саграђеној на катастарској парцели 2862, 

уписаној у лист непокретности број 22540, 

К.О. Зрењанин I, која се налази у 

Зрењанину, ул. Жарка Зрењанина 41. 

 

Члан 2. 

   ОШ “Др Јован Цвијић” Зрењанин 

има право да непокретност из члана 1. ове 

одлуке држи, да је користи за обављање 
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својих регистрованих делатности, као и да 

њоме управља ( тј. да је одржава, обнавља, 

унапређује и да извршава законске и друге 

обавезе у вези са поменутом 

непокретношћу ). 

 

Члан 3.   

   ОШ “Др Јован Цвијић” Зрењанин 

може своје право коришћења на 

непокретности из члана 1. ове одлуке, да 

упише у јавне књиге о непокретностима и 

правима на њима, у складу са законом којим 

је уређен упис права на непокретностима. 

 

Члан 4.  

  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: 06-116-16/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 18. став 6, члана 

22. став 10, а у вези са чланом 22. став 7. 

Закона о јавној својини ( “Службени 

гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017) и 

члана 30. тачка 29в). Статута града 

Зрењанина ( “Службени лист града 

Зрењанина”, бр. 26/2013 пречишћен текст, 

37/2013, 11/2014, 20/2014, 28/2014, 5/2017, 

19/17 и 26/2017), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

20.12.2018. године донела је  

 

ОДЛУКУ    

- о одузимању права коришћења на 

непокретности у јавној својини града 

Зрењанина Дому здравља “ Др Бошко 

Вребалов “ Зрењанин и преносу права 

коришћења на “ Апотеку Зрењанин 

“ Зрењанин - 

 

Члан 1. 

    Одузима се Дому здравља “ Др 

Бошко Вребалов “ Зрењанин, право 

коришћења на непокретности у јавној 

својини града Зрењанина и то на : 

    - посебном делу бр. 1 - пословни 

простор - три просторије здравства - 

апотека површине 40.71 м2, који се налази у 

приземљу зграде бр. 1 - зграде здравства, 

саграђене на катастарској парцели бр. 65/1 

К.О. Ечка уписане у лист непокретности бр. 

1045, која се у природи налази у Ечки, у 

улици Маршала Тита. 

 

Члан 2. 

    Преноси се на “Апотеку 

Зрењанин“ Зрењанин, право коришћења на 

непокретности у јавној својини града 

Зрењанина и то : 

    - посебном делу бр. 1 - пословни 

простор - три просторије здравства - 

апотека површине 40.71 м2, који се налази у 

приземљу зграде бр. 1 - зграде здравства, 

саграђене на катастарској парцели бр. 65/1 

К.О. Ечка уписане у лист непокретности бр. 

1045, која се у природи налази у Ечки, у 

улици Маршала Тита. 

 

Члан 3. 

    “Апотека Зрењанин“ Зрењанин има 

право да непокретност из члана 1. ове 

одлуке држи, да је користи за обављање 

својих регистрованих делатности, као и да 

њоме управља ( тј. да је одржава, обнавља, 

унапређује и да извршава законске и друге 

обавезе у вези са поменутом 

непокретношћу ). 

 

Члан 4. 

      “Апотека Зрењанин“ Зрењанин 

може своје право коришћења на 

непокретности из члана 1. ове одлуке, да 

упише у јавне књиге о непокретностима и 

правима на њима, у складу са законом којим 

је уређен упис права на непокретностима. 

 

Члан 5. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “ Службеном 

листу града Зрењанина “. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРAДА 

Број: 06-116-17/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

   ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 27. став 10. Закона 

о јавној својини (''Службени гласник РС'' 

бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 

108/16 и 113/17), члана 99. став 19. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 

одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14,145/14 

и 83/2018), члана 5. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Службени 

гласник РС'' бр. 16/18) и члана 30. тачка 

29в) 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 20.12.2018. године, 

донела је  

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ - БЕЗ НАКНАДЕ 
 

Члан 1. 

  Покреће се поступак прибављања 

непокретности из јавне (државне) својине 

Републике Србије, у јавну својину града 

Зрењанина непосредном погодбом - без 

накнаде. 

Члан 2. 

  Предмет прибављања су 

непокретности у државној (јавној) својини 

Републике Србије и то:  

        1. непокретности уписане у лист 

непокретности бр. 22348, к.о. Зрењанин I: 
  - катастарска парцела бр.9417/4, 

потес “Град” - земљиште под зградом - 

објектом површине 06м2,  на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катасарска парцела бр.9417/4, потес 

“Град” - земљиште под зградом - објектом 

површине 03м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр.9417/4, потес 

“Град” - земљиште под зградом - објектом 

површине 02м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 9417/4, потес 

“Град” - земљиште под зградом - објектом 

површине 01м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 9417/4, потес 

“ Град” - река - површине 18ха 70а 88 м2, 

на којој ЈВП „ Воде Војводине“ има право 

коришћења, укупне површине 18ха 71а 00 

м2,  и 

  - на катастарској парцели бр. 9417/4 

саграђени објекти – зграда бр. 1 – трафо 

станица, зграда бр. 2 – зграда водопривреде, 

зграда бр. 3 – зграда водопривреде и зграда 

бр. 4 – зграда водопривреде, на којима ЈВП 

„ Воде Војводине“ има право коришћења, 

  - катастарска парцела бр. 9417/6, 

потес „Град“- река- површине 03ха 53а 43 

м2, на којима ЈВП „ Воде Војводине“ има 

право коришћења, 

   - катастарска парцела бр. 15419/2, 

потес „Град“- река- површине 03ха 23а 34 

м2, на 

 којима ЈВП „ Воде Војводине“ има право 

коришћења, 

- катастарска парцела бр. 15419/3, 

потес „Град“- река- површине 01ха 30а 12 

м2, на којима ЈВП „ Воде Војводине“ има 

право коришћења 

 2. непокретности уписане у лист 

непокретности бр. 21506, к.о. Зрењанин I 

и то: 
  - катастарска парцела бр. 1700/2, 

потес „ Молијерова“- земљиште под 

зградом – објектом површине 09м2, на којој 

ЈВП „ Воде Војводине“ има право 

коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1700/2, потес 

„ Молијерова“- земљиште под зградом – 

објектом површине 05м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1700/2, потес 

„ Молијерова“- земљиште под делом зграде 

површине 03м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1700/2, потес 

„ Молијерова“- земљиште под делом зграде 

површине 16м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1700/2, потес 

„ Молијерова“- остало вештачки створено 

непл. површине 27а 84м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

-катастарска парцела бр. 1704/2, потес 

„Молијерова“- земљиште под зградом 

– објектом  - површине 02 м2, на којој 
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ЈВП „ Воде Војводине“ има право 

коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1704/2, потес 

„Молијерова“- остало вештачки створено 

непл. - површине 07а  05 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1713/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 03а  58 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1716/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 02а  87 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1718/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 02а  16 м2,  на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1719/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 30 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1721/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 72 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1722/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 01а  71 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1725/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 02а  90 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења,  

- катастарска парцела бр. 1727/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 02а  41 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1729/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 02а  17 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1731/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 03а  04 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 1733/2, потес 

„Град“- остало вештачки створено непл. - 

површине 01а  94 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13802/2, 

потес „Шума“- земљиште под зградом – 

објектом - површине 35 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13802/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 10а  40 м2, укупне 

површине 10а 75м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- на катастарсој парцели бр. 13802/2, 

потес „Шума“ саграђен објекат – зграда бр. 

1 – помоћна зграда-део, на коме ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13803/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 11а  22 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- кататстарска парцела бр. 13804/4, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 08а  56 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13804/5, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 01а  89 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13804/6, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 1 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- кататстарска парцела бр. 13805/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 01а  78 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- кататстарска парцела бр. 13806/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 01а  74 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13807/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 04а  03 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13809/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 05а  88 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13810/3, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 83 м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13810/4, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 78м2, на којој ЈВП „ Воде 

Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13811/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 01а 52м2,  на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13813/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 

непл. - површине 01а  58 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

- катастарска парцела бр. 13814/2, 

потес „Шума“- остало вештачки створено 
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непл. - површине 01а  31 м2, на којој ЈВП „ 

Воде Војводине“ има право коришћења, 

 

  3. непокретности уписане у лист 

непокретности бр. 22145, к.о. Зрењанин I 

и то: 
- катастарска парцела бр. 1705/2, потес 

„Град“- земљиште под зградом - објектом – 

површине 01а 00 м2, на којој је ЈВП „ Воде 

Војводине“ држалац, 

- катастарска парцела бр. 1705/2, потес 

„Град“- пашњак 1. класе - површине 03ха 

36а 07 м2, укупне површине 03ха 37а 07м2, 

на којој је ЈВП „ Воде Војводине“ држалац, 

- на катастарској парцели бр. 1705/2, 

потес „Град“ саграђен објекат – зграда број 

1- помоћна зграда - на којој је ЈВП „ Воде 

Војводине“ држалац, 

- катастарска парцела бр. 13878, потес 

„Град“- канал - површине 14а 38 м2, на 

којој је ЈВП „ Воде Војводине“ држалац, 

- катастарска парцела бр. 13879/2, 

потес „Град“- земљиште под зградом - 

објектом - површине 21 м2, на којој је ЈВП 

„ Воде Војводине“ држалац, 

- катастарска парцела бр. 13879/2, 

потес „Град“- канал - површине 01ха 10а 40 

м2, укупне површин 01ха 10а 61м2, на којој 

је ЈВП „ Воде Војводине“ држалац, 

- на кататстарској парцели бр. 13879/2, 

потес „Град“, саграђен објекат – зграда бр. 

1- помоћна зграда, на којој је ЈВП „ Воде 

Војводине“ држалац, 

  4. непокретности уписане у лист 

непокретности бр. 20003, к.о. Зрењанин I 

и то: 
- катастарска парцела бр. 13873/1, 

потес „Вашариште“- земљиште под зградом 

– објектом површине 06а 27 м2, 

- катастарска парцела бр. 13873/1, 

потес „Вашариште“- ливада 2. класе 

површине 46а 49м2, укупне површине 52а 

76м2, 

- на катастарској парцели бр. 13873/1, 

потес „Вашариште“- зграда бр. 1 – зграда 

угоститељства, 

- катастарска парцела бр. 13874/1, 

потес „Вашариште“- канал- површине 12а 

82м2, 

- катастарска парцела бр. 13875/1, 

потес „Вашариште“- шума 1. класе - 

површине 23а 50м2, 

- катастарска парцела бр. 13877/1, 

потес „Вашариште“- пашњак 1. класе - 

површине 15а 21м2. 

 

Члан 3. 

  Непокретности из члана 2. ове 

одлуке, прибављају се без накнаде, у циљу  

стварања имовинско - правних предуслова 

за даља улагања средстава града Зрењанина 

у изградњу нових садржаја, односно 

санацију постојећих, на локалитетима 

„Бегејске петље“ и „ СРЦ „ Мотел – 

Шумице“, у складу са важећим планским 

документима, чија изградња, односно 

санација је од општег интереса за град 

Зрењанин. 

Члан 4. 

  Поступак прибављања 

непокретности из члана 2. ове одлуке, у 

јавну својину града Зрењанина, путем 

непосредне погодбе - без накнаде, у складу 

са законским и подзаконским актима, 

спроводи Комисија у следећем саставу: 

- Милица Самарџија, запослена у 

Градској управи града Зрењанина, 

председник комисије; 

- Милутин Ђуришић, запослен у 

Градској управи града Зрењанина, члан; 

- Зоран Ђаковић, запослен у Градској 

управи града Зрењанина, члан. 

  Задатак Комисије је да прибави 

документацију која је, у складу са 

законским и подзаконским актима, 

неопходна за прибављање непокретности из 

члана 2. ове одлуке (ослобођених од свих 

терета) у јавну својину града Зрењанина без 

накнаде, и да по окончаном поступку 

непосредне погодбе, сачини записник са 

одговарајућим предлогом. 

 

Члан 5. 

  Предлаже се Влади Републике 

Србије да покрене поступак преноса права 

јавне својине са Републике Србије на град 

Зрењанин, као носиоца права јавне својине, 

непосредном погодбом - без накнаде на 

непокретностима ближе наведеним у члану 

2. ове одлуке. 

Члан 6. 

  Обавезује се Комисија да записник 

са одговарајућим предлогом из члана 4. ове 

одлуке, достави Скупштини града 

Зрењанина, ради доношења одлуке о 

прибављању/прихватању непокретности из 

члана 2. ове одлуке у јавну својину града 

Зрењанина, без накнаде. 

                                                                                                                                               

Члан 7. 

  Овлашћује се Градоначелник града 

Зрењанина, односно заменик 
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Градоначелника града Зрењанина, да на 

основу Одлуке Скупштине града 

Зрењанина о прибављању непокретности у 

јавну својину града Зрењанина 

непосредном погодбом – без накнаде, 

односно позитивног предлога Комисије из 

члана 4. ове одлуке и одлуке Владе 

Републике Србије којом се дозвољава 

пренос права јавне својине са Републике 

Србије на град Зрењанин без накнаде, 

закључи одговарајуће уговоре са 

представником Републичке дирекције за 

имовину Републике Србије, у циљу 

прибављања непокретности из члана 2. ове 

одлуке без накнаде. 

 

Члан 8. 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-18/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 524, 525. 530. и 542. 

Закона о привредним друштвима 

(''Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл. 20. и 66. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16-др. закон и 47/18), 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 

20.12.2018. године донела је 

   

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋЕМ "ТУРИСТИЧКИ  

ЦЕНТАР  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" 

ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о покретању поступка 

ликвидације над Јавним предузећем 

''Туристички центар града Зрењанина'' 

Зрењанин (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 31/16), члан 2. мења се и 

гласи:     

  ''Члан 2. 

 Разрешава се дужности 

ликвидационог управника предузећа мр 

Горан Ракић ЈМБГ 0304979850025.'' 

 

Члан 2. 
 Члан 3. мења се и гласи: 

''Члан 3. 

 За ликвидационог управника 

предузећа именује се Жељко Бабић, дипл. 

правник ЈМБГ 0209981850021.'' 

 

   Члан 3. 
  После члана 3. додаје се члан 3а 

који гласи: 

''Члан 3а 

 Одређује се ликвидационом 

управнику накнада за рад у нето износу од 

45.281,00 динара месечно и накнада 

трошкова за спровођење ликвидације у нето 

износу од 15.000,00 динара месечно.'' 

   

 Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-19/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

             ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 524, 525. 530. и 542. 

Закона о привредним друштвима 

(''Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл. 20. и 66. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16-др. закон и 47/18), чл. 30. и 107. став 

1. Статута града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", бр. 26/13 - 
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пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 

5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

20.12.2018. године донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋЕМ "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ 

ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о покретању поступка 

ликвидације над Јавним предузећем 

''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

31/16), члан 2. мења се и гласи:  

  'Члан 2. 

 Разрешава се дужности 

ликвидационог управника предузећа мр 

Горан Ракић ЈМБГ 0304979850025.'' 

 

Члан 2. 

 Члан 3. мења се и гласи: 

''Члан 3. 

 За ликвидационог управника 

предузећа именује се Жељко Бабић, дипл. 

правник ЈМБГ 0209981850021.'' 

 

Члан 3. 

  После члана 3. додаје се члан 3а 

који гласи: 

''Члан 3а 

 Одређује се ликвидационом 

управнику накнада за рад у нето износу од 

45.281,00 динара месечно и накнада 

трошкова за спровођење ликвидације у нето 

износу од 15.000,00 динара месечно.'' 

 

   Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-20/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

    ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 26. тачка 3. и члана 28. 

Закона о јавно – приватном партнерству и 

концесијама ("Службени гласник РС", број 

88/11, 15/16 и 104/16), члана 32., а сходно 

члану 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18) чл. 30. 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  20.12.2018. године, 

донела је 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА 

ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан. 1. 
 УСВАЈА СЕ Предлог пројекта 

јавно – приватног партнерства без 

елемената концесије за реконструкцију, 

адаптацију, модернизацију и унапређење 

енергетске ефикасности система јавног 

осветљења и финансирање, пројектовање, 

изградњу и одржавање интегрисаног "Smart 

City" система за мониторинг, управљање и 

одржавање урбане инфраструктуре јавног 

осветљења на територији града Зрењанина, 

на који је Комисија за јавно – приватно 

партнерство дала позитивно мишљење број 

162/2018 дана 30. новембра 2018. године, да 

се исти може реализовати у форми јавно – 

приватног партнерства без елемената 

концесије. 

Члан. 2. 

 Пројекат јавно - приватног 

партнерства пратиће пројектни тим који је 

образован у следећем саставу: 

 
 1. Елвира Рошивал Ханђа, запослена 

у „Јавном предузећу за 

урбанизам“ Зрењанин- председник 

 2. Данијела Мићевић,  запослена у 

„Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин  

– члан и 

 3. Сања Бурсаћ,  запослена у 

„Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин 

– члан. 

 У раду Пројектног тима, 

учествоваће Милош Королија, заменик 

начелника Градске управе града Зрењанина. 
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Члан. 3. 

 Задужује се Одсек за јавне набавке у 

Градској управи града Зрењанина да у 

складу са Законом о јавно-приватном 

партнерству и концесијама, отпочне и 

спроведе поступак јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије. 

 
Члан. 4. 

 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: 06-116-89/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

            ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 77. став 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/16, 113/17 

и 113/17-др. закон), 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 20.12.2018. године 

усваја следећи  

 

КАДРОВСКИ ПЛАН  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 

2018. ГОДИНЕ 

  1. Број запослених на неодређено 

време: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 64 

Саветник 134 

Млађи саветник 14 

Сарадник 28 

Млађи сарадник 7 

Виши референт 68 

Референт 0 

Млађи референт 2 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 22 

Пета врста радних места 4 

УКУПНО 345 

 

  2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 16 

Млађи саветник 6 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 8 

Референт 0 

Млађи референт 1 
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Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 7 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 42 

 

  3. Број запослених на одређено време у Кабинету Градоначелника:   

 

Висина стручне спреме  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 4 

УКУПНО 7 

 

  4. Број приправника: 

 

Приправници  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 

II. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

  Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Виши референт 2 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 4 

 

  2. Број запослених  на одређено време због повећаног обима посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Млађи референт 1 

УКУПНО 1 

 

III. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

  Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Виши референт 1 

УКУПНО 1 

 

IV. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 1. Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 64 

Саветник 135 
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Млађи саветник 20 

Сарадник 26 

Млађи сарадник 9 

Виши референт 61 

Референт 0 

Млађи референт 2 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 22 

Пета врста радних места 4 

УКУПНО 345 

 

  2. Број запослених чији се пријем у радни однос планира на одређено време због 

повећаног обима посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 18 

Млађи саветник 5 

Сарадник 3 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 8 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 7 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 42 

 

  3. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету 

Градоначелника:   

Висина стручне спреме  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 3 

 

  4. Број приправника чији се пријем планира: 

Приправници  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 4 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 4 

 

V. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

  1. Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Виши референт 2 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 4 
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  2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла: 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Млађи референт 1 

УКУПНО 1 

 

VI. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

  Број запослених на неодређено време: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Виши референт 1 

УКУПНО 1 

  

VII. Кадровски план објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-24/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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.14 Одлуке о 

грађевинском земљишту у јавној својини 

града Зрењанина („Сл. лист града 

Зрењанина” бр. 5/17 и 14/17) и  чл. 30.  тач. 

32. и чл. 107. ст. 1. Статута града 

Зрењанина („Сл. 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 

20.12.2018. године, 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 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  У члану 2. тачка I Програма 

отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини Града Зрењанина за 2018 годину 

(„Сл. лист града Зрењанина” бр. 7/2018, 

14/2018 и 24/18) у табеларном прегледу 

после редног броја 61-3 додаје се нови 

редни број који гласи: 

  

“ 

61-4 8423/9 
Зрењан

ин I 
22545 

Миленка 

Бојанића 
1 35 

 

ПГР 

“Доља” 

 ("Сл лист 

града 

Зрењанина

"  бр.15/15) 

Породично 

становање 

приступни пут, мрежа 

фекалне канализације, 

атмосферска 

канализација, водоводна 

мрежа, тротоар и јавна 

расвета  

                                                                                                                                                          “                                                 

Члан 2. 

  У члану 2. тачка I. став 6. мења се и 

гласи: 

  “Парцеле под редним бројевима 61-

1 (кат.парцела број 8418/5 КО Зрењанин I), 

61-2 (кат.парцела број 8418/7 КО Зрењанин 

I), 61-3 (кат.парцела број 8418/14 КО 

Зрењанин I) и 61-4 (кат.парцела број 8423/9 

КО Зрењанин I) морају бити предмет једног 

поступка отуђења. 

 

Члан 3. 

  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.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 

                  ГРАД ЗРЕЊАНИН 

                  СКУПШТИНА ГРАДА  

Број: 06-116-25/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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          На основу члана 23. тачка 1. Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног предузећа 

''Градска стамбена агенција'' Зрењанин 

(''Службени лист града  Зрењанина'' бр. 8/18 

– пречишћен текст) и члана 30. тачка 9. 

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 20.12.2018. год. 

донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА 

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 

         Даје се сагласност на  Одлуку о 

допуни Статута  Јавног предузећа 

''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' 

ЗРЕЊАНИН који је донео Надзорни одбор 

овог предузећа  дана 30.11.2018.год. под 

бројем  190/179. 

II 

          Решење и Одлуку објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-85/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''  

ЗРЕЊАНИН 

Број: 190/179 

Дана: 30.11.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 7. 

Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'' број 15/16) и члана 16. став 1. 

тачка 7. Одлуке о промени оснивачког акта 

Јавног предузећа ''Градска стамбена 

агенција'' Зрењанин (''Службени лист града 

Зрењанина'' бр. 8/18 - пречишћен текст) 

Надзорни одбор Јавног предузећа ''Градска 

стамбена агенција'' Зрењанин, на седници 

одржаној дана 30.11.2018. године, донео је  

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' 

ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 У Статуту Јавног предузећа 

''Градска стамбена агенција'' Зрењанин 

(''Службени лист града Зрењанина'' број 

29/17) у члану 19. став 1, после алинеје 7  

додају се алинеје 8 и 9  које  гласе: 

 ''- 41.2 изградња стамбених и 

нестамбених зграда, 

 -68 услуге закуподавца, агената или 

посредника у једној или више делатности: 

продаји или куповини некретнина, 

изнајмљивању некретнинама и пружању 

других услуга у вези са некретнинама. 

Делатност у овом сектору може се 

обављати с властитим или изнајмљеним 

некретнинама уз накнаду,''. 

Досадашње алинеје 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 и 16 постају алинеје 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 и 18. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Зрењанина'', а по добијању 

сагласности од стране Оснивача.  

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

     

                Александар Перин,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 19. 

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 20.12.2018. године, 

донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е  

I 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Удружењу "Љубитељи пива и производа од 

пивског слада" из Зрењанина, на употребу 

имена града Зрењанина у називу следећих 

производа: "Зрењанински Банат Малц", 

"Старо Зрењанинско Подрумско Пиво" и 

"Зрењанинско Црно Пиво". 

 

II 

  Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-26/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 93. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – 

др. закон и 47/18 – др. закон), 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) и чл. 6. и 7. 

Одлуке о утврђивању назива улица и тргова 

(''Службени лист општине Зрењанин'', број 

11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 21/08, 6/09 и 14/11), на седници 

одржаној дана 20.12.2018. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

O ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

''НАРОДНОГ ФРОНТА'' У  

''ДР СЛАВКА ЖУПАНСКОГ'' У 

ЗРЕЊАНИНУ 

  

I 

 Назив улице ''Народног Фронта'' 

мења се и гласи ''Др Славка Жупанског''. 

 

II 

 Надзор над спровођењем овог 

решења врши Одељење за друштвене 

делатности, а инспекцијски надзор врши 

Одељење комуналне полиције, 

инспекцијско-надзорних послова и 

ванредних ситуација.  

 

III  

 Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  - ''Јавно предузеће за урбанизам'' 

Зрењанин,  

  - РГЗ Служба за катастар 

непокретности Зрењанин, 

 - Полицијској управи Зрењанин, 

 - ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта 

Зрењанин, 

 - Одељењу комуналне полиције, 

одбране, ванредних ситуација и 

заједничких послова,  

 - Одсеку за месне заједнице и 

бирачки списак,  

 - Одсеку за развој и одржавање 

апликативног софтвера  

 - А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-29/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

          ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 93. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – 

др. закон и 47/18 – др. закон), 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) и чл. 6. и 7. 

Одлуке о утврђивању назива улица и тргова 

(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
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11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 21/08, 6/09 и 14/11), на седници 

одржаној дана 20.12.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

''ФРАНКОПАНОВА'' У 

''МЕТОХИЈСКУ'' 

У ЗРЕЊАНИНУ 

 I 

 Назив улице ''Франкопанова'' мења 

се и гласи ''Метохијска''. 

II 

 Надзор над спровођењем овог 

решења врши Одељење за друштвене 

делатности, а инспекцијски надзор врши 

Одељење комуналне полиције, 

инспекцијско-надзорних послова и 

ванредних ситуација.  

III  

 Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  - ''Јавно предузеће за урбанизам'' 

Зрењанин,  

  - РГЗ Служба за катастар 

непокретности Зрењанин, 

 - Полицијској управи Зрењанин, 

 - ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта 

Зрењанин, 

 - Одељењу комуналне полиције, 

одбране, ванредних ситуација и 

заједничких послова,  

 - Одсеку за месне заједнице и 

бирачки списак,  

 - Одсеку за развој и одржавање 

апликативног софтвера  

 - А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-30/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 22. 

и члана 107. 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 5. и 6. 

Одлуке о образовању Савета за одбрану и 

безбедност града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 31/14), члана 

48. став 1. Пословника о раду Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 30/17 - пречишћени 

текст), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној 

20.12.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

I 
    Разрешавају се чланови Савета за 

одбрану и безбедност града Зрењанина: 

 - РАДОВАН ЈАЗИЋ, представник Центра 

Министарства одбране Зрењанин, 

 - БОЈАН МАРКОВИЋ, представник 

Полицијске управе Зрењанин и 

 - ЈУЛИЈА БОБЕК, представник Центра за 

социјални рад Зрењанин. 

II 
  Ово решење је коначно.  

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

    Чланом 5. Одлуке о образовању 

Савета за одбрану и безбедност града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 31/14), предвиђено је да 

Савет броји 13 до 15 чланова и састоји се од 

председника Савета, заменика председника 

Савета и чланова које именује Скупштина 

града. Председник Савета је Градоначелник, 

по функцији, а заменик председника Савета 

је председник Скупштине града, по 

функцији. Заменик Градоначелника је члан 

Савета, по функцији. Остали чланови 

Савета именују се из реда представника 

одборника, државних органа и других 

правних лица.  

     Чланом 6. исте Одлуке предвиђено 

је да из реда представника одборника, 

одборничке групе предлажу по једног 

члана. У Савет за одбрану и безбедност 

Града такође се именују: 

  - представник Полицијске управе 

Зрењанин,  

  - представник Војске Србије, 
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   - представник организационе 

јединице Министарства одбране у 

Зрењанину, 

  - начелник Градске управе града 

Зрењанина, 

   - представник Градског штаба за 

ванредне ситуације,  

     - представник Центра за социјални 

рад Зрењанин, 

     - представник Дома здравља ''Др 

Бошко Вребалов'' Зрењанин и 

    - представник Црвеног крста 

Зрењанин. 

   Чланом 30. став 1. тачка 22. 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) утврђена је надлежност  Скупштине 

града, а чланом 107. став 1. регулисано је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства. 

    Чланом 48. став 1. Пословника о 

раду Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

30/17 - пречишћени текст) регулисано је да 

Скупштина може разрешити члана радног 

тела и пре истека његовог мандата и 

изабрати новог члана радног тела. 

   Савет за одбрану и безбедност града 

Зрењанина именован је Решењем 

Скупштине града Зрењанина 13. септембра 

2016. године, под бројем 06-114-28/16-I 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

24/16).  

   Како је члановима Савета за 

одбрану и безбедност града Зрењанина - 

представнику Центра Министарства 

одбране, представнику Полицијске управе 

Зрењанин и представнику Центра за 

социјални рад Зрењанин престала функција, 

потребно их је разрешити чланства у 

Савету. 

    Комисија за персонална питања 

Скупштине града, утврдила је предлог 

Решења о разрешењу три члана Савета за 

одбрану и безбедност града Зрењанина. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

         РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

       1. Радовану Јазићу, 

       2. Бојану Марковићу, 

       3. Јулији Бобек, 

       4. Архиви. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-62/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 22. 

и члана 107. 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 5. и 6. 

Одлуке о образовању Савета за одбрану и 

безбедност града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 31/14), а на 

основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 20.12.2018. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

I 
    У Савет за одбрану и безбедност 

града Зрењанина именују се : 

 - ВЛАСТИМИР РАДИВОЈЕВИЋ, 

представник Центра Министарства одбране 

Зрењанин, 

 - ДРАГИША ВОЈИНОВИЋ, представник 

Полицијске управе Зрењанин и 

 - ОЛИВЕРА ЛИСИЦА, представник 

Центра за социјални рад Зрењанин. 

II 

  Мандат Властимиру Радивојевићу, 

Драгиши Војиновићу и Оливери Лисици 

траје до истека мандата Савета за одбрану и 

безбедност града Зрењанина, који је 

именован Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-114-28/16-I, дана 13. 

септембра 2016. године, (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 24/16). 
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III 

  Ово решење је коначно.  

IV 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

         Чланом 5. Одлуке о образовању 

Савета за одбрану и безбедност града 

Зрењанину (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 31/14), предвиђено је да 

Савет броји 13 до 15 чланова и састоји се од 

председника Савета, заменика председника 

Савета и чланова које именује Скупштина 

града. Председник Савета је Градоначелник, 

по функцији, а заменик председника Савета 

је председник Скупштине града по 

функцији. Заменик Градоначелника је члан 

Савета по функцији. Остали чланови 

Савета именују се из реда представника 

одборника, државних органа и других 

правних лица.  

         Чланом 6. исте Одлуке предвиђено 

је да из реда представника одборника, 

одборничке групе предлажу по једног 

члана. У Савет за одбрану и безбедност 

Града такође се именују: 

  - представник Полицијске управе 

Зрењанин,  

  - представник Војске Србије, 

       - представник организационе 

јединице Министарства одбране у 

Зрењанину, 

        - начелник Градске управе града 

Зрењанина, 

      - представник Градског штаба за 

ванредне ситуације,  

          - представник Центра за социјални 

рад Зрењанин, 

          - представник Дома здравља ''Др 

Бошко Вребалов'' Зрењанин и 

          - представник Црвеног крста 

Зрењанин. 

   Чланом 30. став 1. тачка 22. 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) утврђена је надлежност  Скупштине, 

а чланом 107. став 1. регулисано је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства. 

   Савет за одбрану и безбедност града 

Зрењанина именован је Решењем 

Скупштине града Зрењанина 13. септембра 

2016. године, под бројем 06-114-28/16-I, 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

24/16).  

   Како је члановима Савета за 

одбрану и безбедност града Зрењанина - 

представнику Центра Министарства 

одбране, представнику Полицијске управе 

Зрењанин и представнику Центра за 

социјални рад Зрењанин престала функција, 

потребно је именовати нове представнике  

Центра Министарства одбране, Полицијске 

управе Зрењанин и Центра за социјални 

рад. 

   Комисија за персонална питања 

Скупштине града, утврдила је предлог 

Решења о именовању три члана Савета за 

одбрану и безбедност града Зрењанина. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 
дана од дана достављања овог Решења.
  

         РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

     1. Властимиру Радивојевићу, 

         2. Драгиши Војиновићу, 

         3. Јулији Бобек, 

         4. Архиви 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-63/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

         ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 121. став 1. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони), члана 2. и 

члана 3. Правилника о Општинском савету 

родитеља (''Службени гласник РС'', број 

72/18) и члана 30. 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), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 
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20.12.2018. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

САВЕТА РОДИТЕЉА  

ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. ГОДИНУ 

I 

  ИМЕНУЈУ СЕ за чланове 

Општинског савета родитеља за школску 

2018./2019. годину: 

  1. Радомир Видрић, представник 

ОШ “2. октобар” Зрењанин,  

       2. Вера Пајовић Костић, 

представник ОШ “Петар Петровић Његош”, 

Зрењанин, 

       3. Радослава Балтић, представник 

ОШ “Јован Јовановић Змај”, Зрењанин, 

       4. Љиљана Армацки, представник 

Основне и средње школе “9. мај”, 

Зрењанин, 

  5. Владан Живановић, представник 

ОШ “Соња Маринковић”, Зрењанин, 

        6. Данијела Танчић, представник 

ОШ “Ђура Јакшић”, Зрењанин, 

        7. Бланка Ракић Панић, представник 

ОШ “Вук Караџић”, Зрењанин, 

        8. Александра Кнежевић, 

представник ОШ “Доситеј Обрадовић”, 

Зрењанин, 

        9. Марија Филиповић, представник 

ОШ “Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 

       10. Владимир Гргур, представник 

ОШ “Др Јован Цвијић”, Зрењанин, 

       11. Тиана Субашић, представник 

ОШ “Серво Михаљ”, Зрењанин, 

       12. Натка Јовановић, представник 

ОШ “Бранко Радичевић”, Чента, 

       13. Љубинка Инић, представник 

ОШ “Доситеј Обрадовић”, Фаркаждин, 

       14. Татјана Атанацковић, 

представник ОШ “Свети Сава”, Стајићево, 

       15. Снежана Филиповић Шимичић, 

представник ОШ “Младост”, Томашевац, 

       16. Биљана Симић, представник ОШ 

“Урош Предић”, Орловат, 

       17. Сандра Попов, представник ОШ 

“Др Бошко Вребалов”, Меленци,  

       18. Драгана Башић, представник 

ОШ “Славко Родић”, Лазарево, 

       19. Данијела Бокић, представник 

ОШ “Јован Дучић”, Клек, 

       20. Нела Ливиа Бренда, представник 

ОШ “Др Александар Сабовљев”, Ечка, 

       21. Биљана Јефтенић, представник 

ОШ “Стеван Книћанин”, Книћанин, 

       22. Магдалена Векецки, 

представник ОШ “1. октобар”, Ботош, 

       23. Кристина Нађ, представник ОШ 

“Братство јединство”, Бело Блато, 

       24. Пава Топаловић, представник 

ОШ “Петар Кочић”, Банатски Деспотовац, 

       25. Саша Младеновић, представник 

ОШ “Братство”, Арадац, 

       26. Мирела Петровић, представник 

ОШ “Ђура Јакшић”, Перлез, 

       27. Горан Топалов, представник ОШ 

“Светозар Марковић Тоза”, Елемир - Тараш, 

       28. Марија Новаковић, представник 

ОШ “Бранко Ћопић”, Лукићево, 

       29. Отилиа Дамјановић, 

представник Медицинске школе, Зрењанин, 

       30. Горан Томовић, представник 

Зрењанинске гимназије, Зрењанин, 

       31.Невена Ковачевић, представник 

Економско - трговинске школе 

“Ј.Трајковић”, Зрењанин, 

     32. Синиша Џонић, представник 

Електротехничке и грађевинске школе 

“Никола Тесла”, Зрењанин, 

      33. Зорица Милинковић, 

представник Хемијско-прехрамбене и 

текстилне школе “Урош Предић”, 

Зрењанин, 

       34. Славица Ћорић, представник 

Средње пољопривредне школе, Зрењанин и 

       35. Мирјана Милић, представник 

Музичке школе “Јосиф Маринковић”, 

Зрењанин. 

     ИМЕНУЈУ СЕ за заменике 

чланова Општинског савета родитеља за 

школску 2018./2019. годину:      

       1.Станислав Туцо, представник ОШ 

“2. октобар” Зрењанин,  

        2. Зоран Спасић, представник ОШ 

“Петар Петровић Његош”, Зрењанин, 

        3. Марија Ћурчин, представник ОШ 

“Јован Јовановић Змај”, Зрењанин, 

        4. Снежана Поповић, представник 

Основне и средње школе “9. мај”, 

Зрењанин, 

 5. Викториа Нађ Флајс, представник 

ОШ “Соња Маринковић”, Зрењанин, 

        6. Маријус Бесу, представник ОШ 

“Ђура Јакшић”, Зрењанин, 

        7. Тихана Влајков, представник ОШ 

“Вук Караџић”, Зрењанин, 

        8. Ивана Мандић, представник ОШ 

“Доситеј Обрадовић”, Зрењанин, 

        9. Драгана Стајић, представник ОШ 

“Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 

       10. Горан Иванов, представник ОШ 

“Др Јован Цвијић”, Зрењанин, 

       11. Сабрина Зомбори, представник 
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ОШ “Серво Михаљ”, Зрењанин, 

       12. Миодраг Јанкулов, представник 

ОШ “Бранко Радичевић”, Чента, 

       13. Дијана Битевић, представник 

ОШ “Доситеј Обрадовић”, Фаркаждин, 

       14. Мирјана Бранков, представник 

ОШ “Свети Сава”, Стајићево, 

       15. Душан Новаков, представник 

ОШ “Младост”, Томашевац, 

       16. Снежана Остојин, представник 

ОШ “Урош Предић”, Орловат, 

       17. Драган Адамов, представник 

ОШ “Др Бошко Вребалов”, Меленци,  

       18. Косовка Кнежевић, представник 

ОШ “Славко Родић”, Лазарево, 

       19. Горан Пејанов, представник ОШ 

“Јован Дучић”, Клек, 

       20. Владимир Бандовић, 

представник ОШ “Др Александар 

Сабовљев”, Ечка, 

       21. Невена Стаменковић, 

представник ОШ “Стеван Книћанин”, 

Книћанин, 

       22. Станислав Маргић, представник 

ОШ “1. октобар”, Ботош, 

       23. Сузана Нађ, представник ОШ 

“Братство јединство”, Бело Блато, 

       24. Сања Кнежевић, представник 

ОШ “Петар Кочић”, Банатски Деспотовац, 

       25. Игор Симић, представник ОШ 

“Братство”, Арадац, 

       26. Александра Хегедиш, 

представник ОШ “Ђура Јакшић”, Перлез, 

       27. Сандра Димитријевић, 

представник ОШ “Светозар Марковић 

Тоза”, Елемир - Тараш, 

       28. Сандра Лазић, представник ОШ 

“Бранко Ћопић”, Лукићево, 

       29. Драгана Милош Љепоја, 

представник Медицинске школе, Зрењанин, 

       30. Драган Ранисављевић, 

представник Зрењанинске гимназије, 

Зрењанин, 

       31. Ана Јованов, представник 

Економско-трговинске школе “Ј. 

Трајковић”, Зрењанин, 

       32. Евица Маринковић, представник 

Електротехничке и грађевинске школе 

“Никола Тесла”, Зрењанин, 

       33. Биљана Шаровић, представник 

Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 

“Урош Предић”, Зрењанин, 

       34. Јелена Милић, представник 

Средње пољопривредне школе, Зрењанин и 

       35. Дијана Џомба, представник 

Музичке школе “Јосиф Маринковић”, 

Зрењанин. 

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом става 1. члана 121. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да Општински савет родитеља чине 

представници савета родитеља, свих 

установа са подручја општине, односно 

градске општине, као и да се представници 

савета родитеља бирају сваке школске 

године. 

 Одредбом  члана 2.  Правилника 

о Општинском савету родитеља (''Службени 

гласник РС'', број 72/18) утврђено је, између 

осталог, да Савет родитеља сваке васпитно-

образовне и образовно-васпитне установе 

која има седиште на територији јединице 

локалне самоуправе односно подручју 

градске општине предлаже свог 

представника и његовог заменика за 

Општински савет родитеља, а чланом 3. 

Правилника утврђено је, између осталог, да 

представника родитеља и његовог заменика 

у Општинском савету, савет родитеља 

установе предлаже сваке радне, односно 

школске године, као и да Скупштина 

надлежне општине именује чланове 

Општинског савета родитеља. 

       Чланом 30. 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) утврђена је надлежност Скупштине 

града, а чланом 107. став 1. Статута 

утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства.  

      Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о именовању чланова и заменика 

чланова Општинског савета родитеља.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Члановима Опшинског савета 

родитеља, 

  2. Заменицима чланова Опшинског 

савета родитеља, 

  3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-64/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

15/16), члана 30. став 1. тачка 9. и члана 

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) и члана 32. 

Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин, а на основу предлога Комисије 

за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  

20.12.2018. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИЗАМ'' ЗРЕЊАНИН  

I 

  ЈОВАН ЦВЕТИЋ, дипл. 

економиста, разрешава се дужности 

вршиоца дужности директора ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин.  

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

   Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

15/16) утврђено је, између осталог, да 

период обављања функције вршиоца 

дужности директора не може бити дуже од 

једне године и да исто лице не може бити 

два пута именовано за вршиоца дужности 

директора.  

 Чланом 30. став 1. тачка 9. Статута 

града (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 

20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) утврђено 

је, између осталог, да Скупштина града 

именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, а чланом 107. став 1. Статута 

града утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 30а. Статута ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

утврђено је, између осталог, да Скупштина 

града може, до именовања директора 

предузећа да по спроведеном јавном 

конкурсу именује вршиоца дужности 

директора на период који не може бити 

дужи од једне године и исто лице не може 

бити два пута именовано за вршиоца 

дужности директора. 

 Јован Цветић именован је за 

вршиоца дужности директора ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

29.11.2016. године Решењем број: 06-150-

14/16-I (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 31/16). 

  У складу са напред наведеним 

Комисија за персонална питања утврдила је 

Предлог Решења о разрешењу Јована 

Цветића дужности вршиоца дужности 

директора ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин. 

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Јовану Цветићу, ''Јавно предузеће 

за урбанизам'' Зрењанин, 

 2. ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин, 

 3. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 
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ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-65/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

          

 ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 

 

167 

 На основу члана 24. став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'', бр. 15/16), члана 30. став 1. тачка 9. и 

члана 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) и члана 30. 

Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин, а на основу предлога Комисије 

за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  

20.12.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА УРБАНИЗАМ'' ЗРЕЊАНИН 

I 

  ЈОВАН ЦВЕТИЋ, дипл. 

економиста, именује се за директора 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, 

на период од четири године. 

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

   Решење објавити у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'',  ''Службеном 

листу града Зрењанина'' и на интернет 

страници Скупштине града Зрењанина. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

15/16) утврђено је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од 

четири године на основу спроведеног 

јавног конкурса.  

 Чланом 30. став 1. тачка 9. Статута 

града (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 

20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) утврђено 

је, између осталог, да Скупштина града 

именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, а чланом 107. став 1. Статута 

града утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 30. Статута ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

регулисано је, између осталог, да директора 

Предузећа именује Оснивач, на период од 

четири године, на основу спроведеног 

јавног конкурса.   

  Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 28.09.2017. године 

донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин. 

  Текст огласа о јавном конкурсу био 

је објављен у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', дневним новинама 

''Данас'' и на интернет сајту Скупштине 

града Зрењанина. 

 На оглас о јавном конкурсу за избор 

директора ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин, пријавила су се два кандидата, 

Јован Цветић, дипл. економиста и 

Бранислав Влаисављевић, дипл. инг. 

грађевине. Пријаве су благовремене и 

потпуне.  

  Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа, 

разматрала је приспеле пријаве и поднете 

доказе и спровела изборни поступак. 

Комисија је обавила усмени разговор са 

кандидатима, након чега је саставила ранг 

листу.      

 Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа 

једногласно је утврдила ранг листу са 

кандидатима Јованом Цветићем и 

Браниславом Влаисављевићем, с тим да се 

под редним бројем 1. као кандидат за избор 

директора предложи Јован Цветић, што је 

утврђено и записником о спроведеном 

избору, који је Комисији за персонална 

питања доставила Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних 

предузећа. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града, у складу са наведеним, 

утврдила је Предлог Решења о именовању 

Јована Цветића за директора ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин. 

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
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  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Јовану Цветићу, ''Јавно предузеће 

за урбанизам'' Зрењанин, 

 2. ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин, 

  3. ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', 

  4. Кабинету Градоначелника и 

 5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-66/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

15/16), члана 30. став 1. тачка 9. и члана 

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) и члана 38. 

Статута Јавног комуналног предузећа 

''Градска топлана'' Зрењанин, а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној  20.12.2018. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 

I 

  ИЛИЈА СВИЛАР, дипл. 

економиста, разрешава се дужности 

вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа ''Градска топлана'' 

Зрењанин.  

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

   Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 

15/16) утврђено је, између осталог, да 

период обављања функције вршиоца 

дужности директора не може бити дуже од 

једне године и да исто лице не може бити 

два пута именовано за вршиоца дужности 

директора.  

 Чланом 30. став 1. тачка 9. Статута 

града (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 

20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) утврђено 

је, између осталог, да Скупштина града 

именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, а чланом 107. став 1. Статута 

града утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 38. Статута ЈКП ''Градска 

топлана'' Зрењанин утврђено је да оснивач 

може до именовања директора Предузећа, 

по спроведеном јавном конкурсу да именује 

вршиоца дужности директора на период 

који не може бити дужи од једне године и 

да исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора. 

 Илија Свилар је именован за 

вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа ''Градска топлана'' 

Зрењанин 28.09.2017. године Решењем 

број: 06-121-34/17-I (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 26/17). 

 У складу са напред наведеним 

Комисија за персонална питања утврдила је 

Предлог Решења о разрешењу Илије 

Свилара дужности вршиоца дужности 

директора ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин. 

 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Илији Свилару, ЈКП ''Градска 

топлана'' Зрењанин, 

 2. ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин,, 

 3. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 



20. децембар 2018. год.        Број 29      Службени лист града Зрењанина                Страна 605 

 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-67/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

            

  ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 9. 

и члана 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) и члана 38. Статута Јавног 

комуналног предузећа ''Градска топлана'' 

Зрењанин (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 27/16-пречишћен текст и 

7/18), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној  

20.12.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 

I 
  ИЛИЈА СВИЛАР, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног 

предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин. 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 
   Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 30. став 1. тачка 9. 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) утврђено је да Скупштина града, 

између осталог, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, а чланом 107. 

став 1. Статута утврђено је да Скупштина 

града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

  Чланом 38. Статута Јавног 

комуналног предузећа ''Градска топлана'' 

Зрењанин (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 27/16-пречишћен текст и 

7/18) утврђено је да оснивач може, до 

именовања директора Предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу, да именује 

вршиоца дужности директора.  

  Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

Илије Свилара за вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа 

''Градска топлана'' Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Илији Свилару, ЈКП “Градска 

топлана” Зрењанин, 
  2. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин,  
  3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-68/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 9a 

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), члана 22. и члана 25. став 1. Статута 

Културног центра Зрењанина, а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 20.12.2018. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 

I 

  ГОРАН МАРИНКОВИЋ, 

инг.технологије, разрешава се дужности 

директора Културног центра Зрењанина. 

II 
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  Ово решење је коначно. 

III 

     Решење објавити у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 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), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава 

директоре установа, организација и служби 

чији је оснивач град, а чланом 107. став 1. 

утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

          Чланом 22. Статута Културног центра 

Зрењанина, регулисано је, између осталог, 

да директора Установе именује и разрешава 

оснивач и да се директор Установе именује 

на период од четири године и да може бити 

поново изабран, а чланом 25. став 1. 

Статута Културног центра Зрењанина, 

регулисано је да дужност директора 

Установе престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

  Горан Маринковић именован је за 

директора Културног центра Зрењанина 

дана 12.07.2013. године, Решењем 

Скупштине града број: 06-115-28/13-I 

(”Службени лист града Зрењанина”, број 

22/13).  

   У складу са напред наведеним 

Комисија за персонална питања утврдила је 

Предлог решења о разрешењу директора 

Културног центра Зрењанина.    

          На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ:  

       Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

       РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

       1. Горан Маринковић, Културни центар 

Зрењанина, 

       2. Културном центру Зрењанина, 

       3. Архиви. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-69/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 9a 

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), члана 22. и 23. Статута Културног 

центра Зрењанина, а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

20.12.2018. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 

I 

  ГОРАН МАРИНКОВИЋ, 

инг.технологије, именује се за директора 

Културног центра Зрењанина, на период од 

четири године. 

II 
  Ово решење је коначно. 

III 

    Решење објавити у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 

О б р а з л о ж е њ е 

      Чланом 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) регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава 

директоре установа, организација и служби 

чији је оснивач град, а чланом 107. став 1. 

Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

           Чланом 22. Статута Културног 

центра Зрењанина утврђено је, између 

осталог, да директора Установе именује 

Оснивач на основу претходно спроведеног 

јавног конкурса, на период од четири 

године и може бити поново именован, а 

члан 23. утврђује да Управни одбор 

Установе обавља разговор са кандидатима 

који испуњавају услове из конкурса и у 

року од 30 дана од дана завршетка конкурса 

доставља Оснивачу образложени предлог 

листе кандидата која садржи мишљење 

Управног одбора о стручним и 
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организационим способностима сваког 

кандидата и записник о обављеном 

разговору, а Оснивач именује директора 

Установе са листе. 

  Управни одбор Културног центра 

Зрењанина доставио је образложени 

предлог листе кандидата. На конкурс се 

пријавио један кандидат – Горан 

Маринковић, који испуњава услове 

конкурса.  

           Комисија за персонална питања је 

на основу горе наведеног утврдила Предлог 

Решења o именовању Горана Маринковића 

за директора Културног центра Зрењанина и 

доставља га Скупштини града на 

разматрање. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је Решење као у 

диспозитиву.              

           УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ:  

        Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

  1. Горану Маринковићу, Културни 

центар Зрењанина, 

  2. Културном центру Зрењанина, 

  3. Архиви. 

             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-70/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 

и члана 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) и члана 20. Статута Дома здравља 

“Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а на 

основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 20.12.2018. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА “ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ” 

ЗРЕЊАНИН 

I 
  МИОДРАГ СУБИЋ, магистар 

економских наука, разрешава се дужности 

вршиоца дужности директора Дома здравља 

“Др Бошко Вребалов” Зрењанин. 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 
   Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 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) утврђено је да Скупштина града, 

између осталог, именује и разрешава 

директоре установа, а чланом 107. став 1. 

Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

  Чланом 20. Статута Дома здравља 

“Др Бошко Вребалов” Зрењанин регулисано 

је, између осталог, да директора Дома 

здравља именује и разрешава оснивач. 

  Миодраг Субић именован је за 

вршиоца дужности директора Дома здравља 

“Др Бошко Вребалов” Зрењанин, решењем 

Скупштине града број 06-144-25/14-I 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

20/14). 

  Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о разрешењу 

Миодрага Субића дужности вршиоца 

дужности директора Дома здравља “Др 

Бошко Вребалов”Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Миодрагу Субићу, Дом здравља 

“Др Бошко Вребалов”, 
  2. Дому здравља “Др Бошко 

Вребалов”, 
  3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-71/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 134. Закона о 

здравстваној заштити (“Службени  гласник 

РС”, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 

96/15, 106/15, 105/17-др. закон, 113/17-др. 

закон), члана 30. став 1. тачка 9а и члана 

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) и члана 26. 

Статута Дома здравља “Др Бошко 

Вребалов” Зрењанин, а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној  

20.12.2018. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА “ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ” 

ЗРЕЊАНИН 

I 
  ДР ГОРДАНА ЂУРИЋ, доктор 

медицине-изабрани лекар, именује се за 

вршиоца дужности директора Дома здравља 

“Др Бошко Вребалов” Зрењанин, на период 

од шест месеци. 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 
   Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 134. Закона о здравственој 

заштити (“Службени  гласник РС”, бр. 

107/05, 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 

105/13, 113/17-др.закон), регулисано је да 

ако Управни одбор здравствене установе не 

изврши избор кандидата за директора 

здравствене установе, односно ако оснивач 

здравствене установе не именује директора 

здравствене установе у складу са одредбама 

овог закона, оснивач ће именовати вршиоца 

дужности на период од шест месеци. 

  Чланом 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) утврђено је, да Скупштина града, 

између осталог, именује и разрешава 

директоре установа, а чланом 107. став 1. 

Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

   Чланом 26. Статута Дома здравља 

“Др Бошко Вребалов” Зрењанин, утврђено 

је да ако Управни одбор Дома здравља не 

изврши избор кандидата за директора Дома 

здравља, односно ако оснивач не именује 

директора у складу са одредбама Статута, 

оснивач ће именовати вршиоца дужности 

директора Дома здравља на период од шест 

месеци.      

  Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

Гордане Ђурић за вршиоца дужности 

директора Здравствене Установе Дом 

здравља “Др Бошко Вребалов”. 
  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Гордани Ђурић, Дом здравља “Др 

Бошко Вребалов”, 
  2. Дому здравља “Др Бошко 

Вребалов”, 
  3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-72/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 9a 

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) и члана 17. 

Статута Градске народне библиотеке 

''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину, а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 20.12.2018. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН'' У ЗРЕЊАНИНУ 
I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 

члана Управног одбора Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у 

Зрењанину: 

     - РАНКА КОНЦУЛОВ, дипл. историчар 

уметности, представник запослених и 

     - ТАЊА ВУЈИН, проф. разредне 

наставе, представник запослених. 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 
 Решење објавити у "Службеном 

листу града Зрењанина". 

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 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), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава 

Управни одбор Градске народне библиотеке 

''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину, а чланом 

107. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

  Чланом 17. Статута Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

1/10, 5/17 и 37/17) регулисано је, између 

осталог, да председника и чланове Управног 

одбора именује оснивач на четири године са 

могућношћу да поново буду именовани. 

     Ранка Концулов и Тања Вујин 

именоване су за члана Управног одбора 

Градске народне библиотеке ''Жарко 

Зрењанин'' у Зрењанину Решењем 

Скупштине града број 06-223-47/13-I, 

објављеним у Службеном листу града 

Зрењанина број 37/13.  

  Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о разрешењу 

Ранке Концулов и Тање Вујин, дужности 

члана Управног одбора Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину. 
 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Ранки Концулов, 
  2. Тањи Вујин,   
  3. Градској народној библиотеци 

''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину и  
  4. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-73/18-I 

Дана: 20.12.2018. 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 9a 

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) и члана 17. Статута Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину, 

а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 20.12.2018. 

године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН'' У ЗРЕЊАНИНУ 

I 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове 

Управног одбора Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у 

Зрењанину: 
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- НАТАША СТОЈИЧИЋ, дипломирани 

инжењер информатике, представник 

запослених и 

- НЕНАД ДАЈИЋ, мастер инжењер 

информационих технологија, представник 

запослених. 

II 

  Мандат Наташи Стојичић и Ненаду 

Дајићу траје до истека мандата Управног 

одбора. 

III 
 Ово Решење је коначно. 

IV 
 Решење објавити у "Службеном 

листу града Зрењанина". 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 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), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава 

Управни одбор Градске народне библиотеке 

''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину, а чланом 

107. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

  Чланом 17. Статута Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

1/10, 5/17 и 37/17) регулисано је, између 

осталог, да председника и чланове Управног 

одбора именује оснивач на четири године са 

могућношћу да поново буду именовани, као 

и да се два члана Управног одбора именују 

из редова запослених у Библиотеци, на 

предлог репрезентативног синдиката 

Библиотеке. 

       Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења о именовању 

Наташе Стојичић и Ненада Дајића за 

чланове Управног одбора Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину. 
 На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

 

   РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Наташи Стојичић, 

  2. Ненаду Дајићу,   
  3. Градској народној библиотеци 

''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину и  
  4. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-74/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – други 

закони) 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 

I 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 

члана Школског одбора Основне школе 

''Петар Петровић Његош'' Зрењанин: 

  - СРЂАН КУРУЧЕВ, дипл. 

менаџер, представник локалне самоуправе и  

    - ЈЕЛЕНА МИРКОВ, дипл. 

филолог, представник локалне самоуправе.  

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. став 3. 

наведеног закона одређени су, између 
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осталог, и састав школског одбора, 

именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Чланом 117. став 3. наведеног 

закона  утврђени су, између осталог и 

разлози за разрешење члана Школског 

одбора пре истека мандата.  

 Срђан Куручев и Јелена Мирков 

именовани су за чланове Школског одбора 

Основне школе "Петар Петровић Његош" 

Зрењанин, 15. јуна 2018. године Решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-52-

54/18-I као представници локалне 

самоуправе ("Службени лист града 

Зрењанина" број 15/18). 

 Основна школа "Петар Петровић 

Његош" Зрењанин је доставила писани 

захтев да се Срђан Куручев и Јелена 

Мирков разреше дужности члана Школског 

одбора Зрењанин, као представници 

јединице локалне самоуправе, из разлога 

што је Срђан Куручев родитељ детета који 

похађа трећи разред у овој школи, а Јелена 

Мирков је запослена у овој школи. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о разрешењу Срђана Куручева и 

Јелене Мирков дужности члана Школског 

одбора Основне школе ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Срђану Куручеву, 

  2. Јелени Мирков,  

  3. Основној школи ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин,   

  4. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-75/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) и члана 30. 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), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 20.12.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 

I 

  ИМЕНУЈУ СЕ два члана Школског 

одбора Основне школе ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин: 

  - АЊА ЧКОЊЕВИЋ, представник 

локалне самоуправе и  

    - НЕБОЈША ГОЛИЋ, представник 

локалне самоуправе.  

II 

  Мандат Ањи Чкоњевић и Небојши 

Голићу траје до истека мандата Школског 

одбора Основне школе ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин, који је именован 15. јуна 

2018. године, Решењем Скупштине града 

Зрењанина, број 06-52-54/18-I ("Службени 

лист града Зрењанина" број 15/18). 

III 

 Ово Решење је коначно. 

IV 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног 

закона одређени су, између осталог, и састав 
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школског одбора, именовање и мандат 

чланова школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

      Чланом 30. 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) утврђена је надлежност Скупштине 

града, а чланом 107. став 1. Статута 

утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства.  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о именовању Ање Чкоњевић и 

Небојше Голића за чланове Школског 

одбора Основне школе ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Ањи Чкоњевић  

  2. Небојши Голићу,  

  3. Основној школи ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин,   

  4. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-76/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

          ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – други 

закони) и чл. 30. и 107. 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК 

КАРАЏИЋ" ЗРЕЊАНИН 

I 

  ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипл. 

правник, разрешава се дужности члана 

Школског одбора Основне школе ''Вук 

Караџић'' Зрењанин, као представник 

локалне самоуправе.   

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. став 3. 

наведеног закона одређени су, између 

осталог, и састав школског одбора, 

именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Чланом 117. став 3. наведеног 

закона  утврђени су, између осталог и 

разлози за разрешење члана Школског 

одбора пре истека мандата.  

       Чланом 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) утврђена је надлежност Скупштине, 

а чланом 107. став 1. Статута утврђено је да 
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Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

 Ђина Даријевић, именована је за 

члана Школског одбора Основне школе 

''Вук Караџић'' Зрењанин, 15. јуна 2018. 

године Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-52-58/18-I, као 

представник локалне самоуправе 

("Службени лист града Зрењанина" број 

15/18). 

 Основна школа ''Вук Караџић'' 

Зрењанин је доставила писани захтев да се 

Ђина Даријевић разреши дужности члана 

Школског одбора, из разлога што дете 

именоване похађа први разред ове школе. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о разрешењу Ђине Даријевић 

дужности члана Школског одбора Основне 

школе ''Вук Караџић'' Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Ђини Даријевић, 

  2. Основној школи ''В. Караџић'' 

Зрењанин, 

  3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-77/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) и члана 30. 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)), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 20.12.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК 

КАРАЏИЋ" ЗРЕЊАНИН 

I 

  МАЈА СТОЈКОВИЋ, именује се 

за члана Школског одбора Основне школе 

''Вук Караџић'' Зрењанин, као представник 

локалне самоуправе.   

II 

   Мандат Маји Стојковић траје до 

истека мандата Школског одбора Основне 

школе ''Вук Караџић'' Зрењанин, који је 

именован 15. јуна 2018. године, Решењем 

Скупштине града Зрењанина, број 06-52-

58/18-I ("Службени лист града Зрењанина" 

број 15/18). 

III 

 Ово Решење је коначно. 

IV 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног 

закона одређени су, између осталог, и састав 

школског одбора, именовање и мандат 

чланова школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

    Чланом 30. 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) утврђена је надлежност Скупштине 

града, а чланом 107. став 1. Статута 

утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства.  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 
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Решења о именовању Маје Стојковић за 

члана Школског одбора Основне школе 

''Вук Караџић'' Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

   

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Маји Стојковић, 

  2. Основној школи ''В. Караџић'' 

Зрењанин, 

  3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА   

   

Број: 06-116-78/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – други 

закони) 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО 

ЋОПИЋ" ЛУКИЋЕВО 

I 

  САВО ПОПОВИЋ, секретар 

школе, разрешава се дужности члана 

Школског одбора Основне школе ''Бранко 

Ћопић'' Лукићево, као представник 

запослених.   

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. став 3. 

наведеног закона одређени су, између 

осталог, и састав школског одбора, 

именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

      Чланом 116. став 9. тачка 6. наведеног 

закона прописано је да за члана школског 

одбора не може да буде предложено ни 

именовано лице  које обавља послове 

секретара или помоћника директора те 

установе. 

  Чланом 117. став 3. наведеног 

закона утврђени су, између осталог и 

разлози за разрешење члана Школског 

одбора пре истека мандата.  

 Саво Поповић, именован је за члана 

Школског одбора Основне школе ''Бранко 

Ћопић'' Лукићево, 11. маја 2017. године 

Решењем Скупштине града Зрењанина број 

06-53-49/17-I, као представник запослених 

("Службени лист града Зрењанина" број 

14/17). 

 Основна школа ''Бранко Ћопић'' 

Лукићево је доставила писани захтев да се 

Саво Поповић разреши дужности члана 

Школског одбора, као представник 

запослених. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о разрешењу Сава Поповића 

дужности члана Школског одбора Основне 

школе ''Бранко Ћопић'' Лукићево.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
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диспозитиву. 

  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Саву Поповићу, 

2. Основној школи ''Бранко Ћопић'' 

Лукићево, 

3.Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-69/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

     ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО 

ЋОПИЋ" ЛУКИЋЕВО 

I 

  МИЉАНА ЛАЛОВИЋ, професор 

информатике, именује се за члана Школског 

одбора Основне школе ''Бранко Ћопић'' 

Лукићево, као представник запослених.   

II 

     Мандат Миљани Лаловић  траје до 

истека мандата Школског одбора Основне 

школе “Бранко Ћопић” Лукићево, који је 

именован 11. маја 2017. године, Решењем 

Скупштине града Зрењанина, број 06-53-

49/17-I ("Службени лист града Зрењанина" 

број 14/17). 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

O б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног 

закона одређени су, између осталог, и састав 

школског одбора, именовање и мандат 

чланова школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о именовању Миљане Лаловић за 

члана Школског одбора Основне школе 

''Бранко Ћопић'' Лукићево.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Миљани Лаловић, 

2. Основној школи ''Бранко Ћопић'' 

Лукићево 

3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-80/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

            ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – други 

закони) 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' 

ЗРЕЊАНИН 

I 

  МИЛЕНА ГРУЈИЋ, економски 

техничар, разрешава се дужности члана 

Школског одбора Економско-трговинске 

школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин, као 

представник локалне самоуправе, на лични 

захтев.   

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. став 3. 

наведеног закона одређени су, између 

осталог, и састав школског одбора, 

именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Чланом 117. став 3. наведеног 

закона  утврђени су, између осталог и 

разлози за разрешење члана Школског 

одбора пре истека мандата.  

 Милена Грујић, именована је за 

члана Школског одбора Економско-

трговинске школе ''Јован Трајковић'' 

Зрењанин, 15. јуна 2018. године Решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-52-

80/18-I, као представник локалне 

самоуправе ("Службени лист града 

Зрењанина" број 15/18). 

 Економско-трговинска школа ''Јован 

Трајковић'' Зрењанин је доставила писани 

захтев да се Милена Грујић разреши 

дужности члана Школског одбора, као 

представнк локалне самоуправе, на лични 

захтев. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о разрешењуМилене Грујић 

дужности члана Школског одбора 

Економско-трговинске школе ''Јован 

Трајковић'' Зрењанин.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Милени Грујић 

  2. Економско-трговинска школа 

''Јован Трајковић'' Зрењанин 

  3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-81/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

      ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) и члана 30. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
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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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ'' 

ЗРЕЊАНИН 

I 

 АНЂА ДЕУРИЋ, именује се за 

члана Школског одбора Економско-

трговинске школе ''Јован Трајковић'' 

Зрењанин, као представник локалне 

самоуправе.  

II 

  Мандат Анђи Деурић, траје до 

истека мандата Школског одбора 

Економско-трговинске школе ''Јован 

Трајковић'' Зрењанин, који је именован 15. 

јуна 2018. године, Решењем Скупштине 

града Зрењанина број 06-52-80/18-I 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 

15/18). 

III 

     Ово Решење је коначно. 

IV 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног 

закона одређени су, између осталог и састав 

школског одбора, именовање и мандат 

чланова школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о именовању Анђе Деурић за члана 

Школског одбора Економско-трговинске 

школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин, као 

представника локалне самоуправе.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Анђи Деурић, 

2. Економско-трговинска школа 

''Јован Трајковић'' Зрењанин 

3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-82/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

             ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 

 

184 
 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – други 

закони) 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ 

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

I 

  ДАРКО ГОЈКОВ, ТВ реализатор, 

разрешава се дужности члана Школског 

одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' 

Зрењанин, као представник родитеља.   

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
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88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. став 3. 

наведеног закона одређени су, између 

осталог, и састав школског одбора, 

именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Чланом 117. став 3. наведеног 

закона  утврђени су, између осталог и 

разлози за разрешење члана Школског 

одбора пре истека мандата.  

 Дарко Гојков, именован је за члана 

Школског одбора Музичке школе "Јосиф 

Маринковић" Зрењанин, 15. јуна 2018. 

године Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-52-86/18-I, као 

представник родитеља ("Службени лист 

града Зрењанина" број 15/18). 

 Музичка школа "Јосиф 

Маринковић" Зрењанин је доставила 

писани захтев да се Дарко Гојков разреши 

дужности члана Школског одбора, као 

представнк родитеља, из разлога што дете 

Дарка Гојкова више није ђак у овој школи. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о разрешењу Дарка Гојкова 

дужности члана Школског одбора Музичке 

школе "Јосиф Маринковић" Зрењанин.   

  На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Дарку Гојкову, 

  2. Музичкој школи "Јосиф 

Маринковић" Зрењанин, 

  3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-83/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

             ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 

 

185 
 На основу чл. 115. став 2., 116. и 

117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) 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 20.12.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ 

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

I 

  СРЕДОЈЕ СЕКУЛИН, именује се 

за члана Школског одбора Музичке школе 

''Јосиф Маринковић'' Зрењанин, као 

представник родитеља.   

II 

  Мандат Средоји Секулину траје до 

истека мандата Школског одбора Музичке 

школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин, који 

је именован 15. јуна 2018. године, Решењем 

Скупштине града Зрењанина, број 06-52-

86/18-I ("Службени лист града Зрењанина" 

број 15/18). 

III 

     Ово Решење је коначно. 

IV 

 Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

   Одредбом члана 115. став 2. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17 и 27/18 – други закони) прописано је 

да је орган управљања у школи школски 

одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног 

закона одређени су, између осталог и састав 

школског одбора, именовање и мандат 

чланова школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове 
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школског одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог 

Решења о именовању Средоја Секулина за 

члана Школског одбора Музичке школе 

"Јосиф Маринковић" Зрењанин, као 

представник родитеља.   

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

  1. Средоји Секулину 

  2. Музичкој школи "Јосиф 

Маринковић" Зрењанин 

  3. Одељењу инспекција, Одсеку 

просветне инспекције и инспекције за 

заштиту животне средине и  

  4. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА     
Број: 06-116-84/18-I 

Дана: 20.12.2018. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

     

           ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић,с.р. 
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