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  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), члана 110. став 1. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 

18/19 и 32/19) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће 

града Зрењанина је дана 20.02.2020. године утврдило Предлог Одлуке о подизању 

спомен обележја скулптуралног дела ''STOLPERSTEINE'' – камен спотицања, на 

исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и 

доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Оливера Ристић Костић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ЈХ/ 



На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике Србије", 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, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20), члана 

40. Одлуке о уређењу града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина", бр. 22/13, 13/14, 

25/14, 14/17 и 33/17) и чл 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина", бр. 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној  

________________2020. године донела је 

 

 

ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА СКУЛПТУРАЛНОГ ДЕЛА 

"STOLPERSTEINE" – КАМЕН СПОТИЦАЊА 

 

 

Члан 1. 

 Поставља се спомен обележје "Stolperstein" – камен спотицања, на пет локација, на 

територији града Зрењанина, и то: 

 - за породицу Elek на адреси Петра Драпшина бр.15, испред објекта у склопу Фабрике 

шећера сада Био – еколошког центра ДОО за истраживање у индустријској производњи и 

заштити животне средине Зрењанин, 

 - за породицу Eckstein на адреси ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 39 испред 

једноспратне стамбене зграде са локалом, 

 - за породицу Kunstler на адреси ул. Светосавска бр. 31 испред једноспратне стамбене 

зграде која је данас Дом здравља "Бошко Вребалов", 

 - за породицу Đarfaš на адреси ул. Кеј 2. октобра бр.17 испред приземног објекта који је 

данас Месна заједница "Мала Америка", 

 - за породицу Ivanji на адреси ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 47 испред 

једноспратне зграде у којој се налази Централна апотека. 

Члан 2. 

Идејно решење спомен обележја је ауторско дело Güntera Demning и то мали камен 

величине 96 x 96 и висине 100 милиметара. 

Члан 3. 

 Трошкове производње камених коцки и пратеће трошкове доласка аутора ради 

постављања истих сноси Јеврејска општина Зрењанин. 

Члан 4. 

 О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија за подизање споменика, спомен обележја, 

односно скулпуралних дела – града Зрењанина. 

 



2 

 

         

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 
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 О б р а з л о ж е њ е  

                                    
  Чланом 146. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 

Србије", 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, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) прописано је 

да изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене 

обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе, уз претходно прибављену сагласност 

министарства надлежног за послове културе, као и да је забрањена изградња споменика и 

спомен обележја изван површина јавне намене. 

 Чланом 40. Одлуке о уређењу града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина" бр. 

22/13, 13/14, 25/14, 14/17 и 33/17) прописано је да Скупштина града на предлог Комисије, а по 

претходно прибављеном мишљењу Градског већа, доноси Одлуку о подизању споменика, 

односно постављању скулптуралног дела на територији Града.  

  Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина", бр. 7/19, 18/19 и 

29/19) прописана је да надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 1. да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

 Јеврејска општина Зрењанин је дана 20. маја 2019. године поднела Градској управи града 

Зрењанина иницијативу за подизање спомен обележја у знак сећања на бивше грађане 

Зрењанина који су постали жртве Холокауста.  

 Закључком Комисије за подизање споменика и постављање скулптуралних дела бр. II-06-

5/2019-8 од 22. октобра 2019. године дозвољено је Јеврејској општини Зрењанин да постави 

спомен обележја "Stolperstein" – камен спотицања на пет локација у граду Зрењанину, а на 

основу претходно добијене Сагласности Министарства културе и информисања бр. 633-00-

274/2019-02 од 07. октобра 2019. године и мишљења Градског већа града Зрењанина. 

    На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о подизању 

спомен обележја скулптуралног дела "Stolperstein" – камен спотицања у датом тексту. 

  
Обрадиле 

Јелена Табачки и 

Оливера Ристић Костић  

 

 

            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                 

                 ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                                                
                        Јелена Драгић                                                                           

 

                  НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 Јасмина Малинић 






