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На основу члана 31. став 1. тач. 6. и 23. и
члана 35. став 2. Статута Града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 24.11.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ГРАДСКОМ САВЕТУ ЗА МЛАДЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Градски Савет
за младе (у даљем тексту: Савет), као самостално
радно тело.
Овом Одлуком уређује се надлежност,
састав и начин рада Савета.
II. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА
Члан 2.
Савет:
1. иницира и учествује у изради локалне
омладинске политике у области: образовања,
спорта, коришћења слободног времена,
повећања
запослености,
информисања,
обезбеђивања једнаких шанси, здравства,
културе, равноправности полова, спречавања
насиља и криминалитета, приступа правима,
одрживог развоја и животне средине и
другим областима од значаја за младе;
2. учествује у изради посебних локалних
акционих планова и програма у сагласности
са Националном стратегијом за младе;
3. прати остваривање акционих планова и
програма за младе и локалне омладинске
политике;
4. доноси закључке и даје мишљења о
питањима из своје надлежности и о њима
обавештава органе града;
5. даје мишљење на предлоге прописа и одлука
које доноси Скупштина града у областима од
значаја за младе;
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6. усваја годишње и периодичне извештаје о
остваривању локалне омладинске политике и
локалних акционих планова и програма за
младе и подноси их Скупштини града,
Градоначелнику и Градском већу;
7. иницира припрему пројеката или учешће у
програмима или пројектима за младе у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења
остваривања њихових права која су у
надлежности града;
8. координира и подстиче сарадњу између
Градске управе и омладинских организација
и удружења и пружа помоћ у реализацији
њихових активности;
9. координира и подстиче остваривање
међуградске
и
међуопштинске
сарадње која се односи на омладину и о томе
обавештава органе града;
10. стара се о остваривању услова за учешће
младих са територије града на скуповима и
манифестацијама које се одржавају на
територији других општина и градова;
11. даје мишљење о предлозима пројеката
омладинских организација и удружења,
односно других удружења грађана и
организација која се делимично или потпуно
финансирају из буџета града, прати њихово
остваривање и даје своје мишљење
надлежном органу града.
III. САСТАВ САВЕТА
Члан 3.
Савет има 13 чланова.
Чланови Савета бирају се на период од
четири године, а по истеку мандата могу бити
поново изабрани.
За члана Савета може бити изабран
кандидат који има пребивалиште на територији
града Зрењанина.
Чланове Савета бира Скупштина града, и
то седам кандидата на предлог Комисије за
персонална питања и по два кандидата на
предлог
Скупштине
ђачког
парламента,
Студентске уније и невладиних организација
које се баве питањима младих.
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Приликом предлагања кандидата за
чланове Савета води се рачуна о равноправности
полова
и
заступљености
припадника
националних мањина.
Најмање једну половину чланова Савета
чине млади.
IV. НАЧИН РАДА САВЕТА
Члан 4.
Радом Савета руководи председник.
Председника Савета бира Скупштина
града на предлог Комисије за персонална
питања.
Председник Савета:
1. организује рад, сазива и председава
седницама Савета;
2. остварује сарадњу са Градском управом,
другим градовима и општинама, установама
и другим јавним службама, односно
омладинским и другим организацијама и
удружењима у областима од значаја за
младе;
3. припрема годишње и периодичне извештаје
о остваривању локалне омладинске политике
и локалних акционих планова и програма за
младе;
4. припрема и спроводи закључке и мишљења
Савета.
Члан 5.
Седнице Савета сазива председник
Савета по сопственој иницијативи најмање
једном у месец дана, а на писани захтев органа
града или једне трећине чланова Савета, у року
од седам дана од дана подношења захтева.

Члан 9.
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: 06-113-1/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 2. став 2. Закона о раду
("Службени гласник РС", број 24/2005 и 61/2005)
и члана 9. Закона о платама у државним
органима и јавним службама ("Службени
гласник РС", број 34/2001), и чл. 31. и 108. став
1. Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 24/2008), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
24.11.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И
ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗА ИЗАБРАНА И
ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОРГАНИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.

Члан 6.

Овом Одлуком утврђују се коефицијенти
за обрачун и исплату плата за изабрана и
постављена лица и за запослене у органима
града Зрењанина.
Члан 2.

Стручне и административне послове у
вези са радом Савета обавља Градска управа.

За обрачун и исплату плата изабраних
лица утврђују се коефицијенти:

Члан 7.
Савет доноси Пословник о раду.
Члан 8.
Град обезбеђује простор и материјалнотехничка средства за рад Савета.
Средства за рад Савета обезбеђују се из
буџета града, а могу се обезбеђивати и из других
извора, у складу са законом.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. за Градоначелника
9,40
2. за председника Скупштине града
9,40
3. за заменика Градоначелника
9,10
4. за заменика председника Скупштине града
9,10
5. за заштитника грађана
6,78
6. за заменика заштитника грађана
6,01
7. за члана Градског већа
5,90
Коефицијенти из става 1. овог члана
увећавају се за 30% на основу сложености
послова и одговорности.
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Члан 3.
За обрачун и исплату плата постављених
лица утврђују се коефицијенти:
1. за начелника Градске управе
2. за јавног правобраниоца
3. за секретара Скупштине града
4. за заменика начелника Градске управе
5. за секретара Градског већа
6. за заменика јавног правобраниоца
7. за заменика секретара Скупштине града
8. за помоћника Градоначелника
9. за секретара Градоначелника

21,50
19,96
19,96
19,96
19,61
18,90
18,43
18,43
18,43

Коефицијент утврђен у ставу 1. овог
члана увећава се за стимулативни додатак
изказан у коефицијентима под редним бројем 1.
за 10,00 , од редног броја 2. до редног броја 4. за
7,99 , под редним бројем 5. за 7,85 , под редним
бројем 6. за 7,58 , од редног броја 7. до 9. за 7,37.
Коефицијенти из става 1. и 2. овог члана
увећавају се за 30% на основу сложености
послова и одговорности.
Постављена лица у Градској управи за
која овом Одлуком нису утврђени коефицијенти
уподобљавају се постављеним лицима за која су
овом Одлуком утврђени коефицијенти, полазећи
од сложености послова и одговорности.
Члан 4.
Коефицијенти за обрачун и исплату
плата запослених у Градској управи, утврђују се:
1. за самосталног стручног сарадника
12,05
2. за вишег стручног сарадника
10,77
3. за стручног сарадника
10,45
4. за вишег сарадника
9,91
5. за сарадника
8,95
6. за вишег референта
8,85
7. за референта
8,74
8. за телефонисту, радника на техничком
одржавању, оператера на уносу и обради
података и техничке документације
8,85
9. за радника обезбеђења I, возача I,
административног радника, достављача-спољног
I, административног радника и кафе куварицу
8,74
10. за радника обезбеђења II, возача II,
достављача-унутрашњег, достављача-спољног II,
помоћног радника I, радника на умножавању
материјала
I,
возача-аутомеханичара,
аутомеханичара,
техничког
секретарадактилографа и административног радника 8,00
11. за дактилографа, дактилографа-техничког
секретара, оператера на уносу и обради
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података, радника на умножавању материјала II
и оператера-техничког секретара
7,70
12. за достављача у Месној канцеларији и
Пријемној канцеларији помоћног радника II,
кафе куварицу и за послове одржавања хигијене
6,40
Члан 5.
Коефицијенти утврђени у члану 4. ове
Одлуке, увећавају се за стимулатини додатак
исказан у коефицијентима:
1. за шефа Кабинета, начелника Одељења и
руководиоца Службе
5,22
2. за заменика шефа Кабинета, заменика
начелника Одељења и заменика руководиоца
Службе
3,65
3. за шефа Одсека
1,95
4. за шефа Месне канцеларије, шефа Пријемне
канцеларије и координатора
1,70
5. за самосталног стручног сарадника
1,50
6. за вишег стручног сарадника
1,50
7. за стручног сарадника
1,50
8. за вишег сарадника
1,25
9. за сарадника
1,25
10. за вишег референта
1,00
11. за референта
1,00
12. за телефонисту, радника на техничком
одржавању, оператера на уносу и обради
података и техничке документације
1,00
13. за радника обезбеђења I, возача I,
административног радника, достављача-спољни
I, административног радника и кафе куварице
1,00
14. за радника обезбеђења II, возача II,
достављача-унутрашњи, достављача-спољни II,
помоћног радника I, радника на умножавању
материјала
I,
возача-аутомеханичара,
аутомеханичара,
техничког
секретарадактилографа и административног радника 0,80
15. за дактилографа, дактилографа-техничког
секретара, оператера на уносу и обради
података, радника на умножавању материјала II
и оператера-техничког секретара
0,70
16. за достављача у месној канцеларији и
пријемној канцеларији, помоћног радника II,
кафе куварицу и за послеве одржавања хигијене
0,70
Члан 6.
Коефицијент утврђен у члану 4. и 5. ове
Одлуке, по основу сложености и одговорности
послова, увећава се:
-запосленом који руководи радом организационе
јединице и унутрашње организационе јединице
(Кабинет, Одељење, Служба и Одсек) за 20%,
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-запосленом који руководи радом организационе
јединице
(Месна
канцеларија,
Пријемна
канцеларија) и координатору за 10%,
-запосленом одговорном за припрему и
извршење буџета или финансијског плана,
вођење пословних књига и састављање
рачуноводствених извештаја и запосленом на
пословима интерне контроле у смислу Закона о
буџетском систему за 1,00,
-запосленом на пословима буџетске контроле и
ревизије за 50%,
-запосленом на инспекцијским пословима за
20%.
Члан 7.
Појединачна решења за обрачун и
исплату плата у складу са овом Одлуком донеће
Комисија за персонална питања Скупштине
града, Градоначелник, Градско веће и начелник
Градске управе.
Коначан обрачун и исплата плата за
новембар 2008. године извршиће се у складу са
коефицијентима из ове Одлуке.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају
да важе одредбе Одлуке о платама, додацима,
накнадама и осталим примањима изабраних,
постављених и именованих лица у органима
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број: 19/04, 8/05, 11/05, 17/05 и
14/07) и одредбе Правилника о платама,
додацима, накнадама и осталим примањима
постављених и запослених лица у Општинској
управи општине Зрењанин број: 120-47/05-II-0401 од 01.02.2005. године са изменама и допунама
број: 120-209/05-II-07-01 од 13.05.2005. године,
120-401/05-II-07-01 од 16.09.2005. године, 120411/05-II-07-01 од 27.09.2005. године, 120531/05-II-07-01 од 20.12.2005. године, 120318/07-II-07-01 од 29.06.2007. године, 120476/07-II-07-01 од 05.10.2007. године, 120-7/08II-07-01 од 11.02.2008. године и 120-18/08-II-0701 од 19.04.2008. године које се односе на
утврђивање коефицијента и основице за обрачун
плате изабраних и постављених лица и
запослених у органима града Зрењанина.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-2/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 2. и 13. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 16/97 и 42/98) и члана 31. тачка 32. и
44. и члана 108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист Града Зрењанина'', број: 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 24.11.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком регулише се одржавање
комуналне хигијене (у даљем тексту: хигијена)
јавних површина и површина у општој употреби,
чишћење и прање јавних површина, изношење и
депоновање кућног смећа, кућног кабастог
смећа, отпадног материјала и фекалија и услови
за раскопавање и довођење у првобитно стање
јавних површина на територији Града
Зрењанина.
Члан 2.
Делатности из члана 1. ове Одлуке
утврђују се кao
комуналне делатности од
општег интереса.
Одржавање комуналне хигијене јавних
површина и површина у општој употреби,
чишћење и прање јавних површина, изношење и
депоновање кућног смећа, кућног кабастог смећа
и фекалија обавља ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин које је основано за обављање те
комуналне делатности.
Члан 3.
Јавним површинама у смислу ове Одлуке
сматрају се:
1. улице (коловоз, пешачке и бициклистичке
стазе), слободне површине између зграда
колективног становања са паркинг просторима,
тргови, пролази, надвожњаци, мостови и простор
испод мостова, подвожњаци, јавни пасажи изнад
и испод земље, степеништа, кејови, шеталишта,
(у даљем тексту: површине јавног саобраћаја),
2. јавне зелене површине,

24. новембар 2008.

Број 28

Службени лист града Зрењанина

3. дечија и спортска игралишта,
4. аутобуска и такси стајалишта у јавном
градском и приградском саобраћају,
5. простор око индивидуалних објеката,
пословних и привредних објеката, седишта
фирми, киосака, продавница, складишта,
биоскопа, угоститељских објеката, занатских
радњи и слично.
Члан 4.
Површине у општој употреби у смислу ове
Одлуке су:
1. пијаце и јавне површине око пијаце које су у
функцији пружања услуга на пијаци (коловоз,
тротоар и зелене површине),
2. јавна паркиралишта,
3. аутобуска станица (отворени и затворени
манипулативни простор за пешаке),
4. железничка станица (отворени и затворени
манипулатниви простор за пешаке и пружни
појас у делу који пролази кроз насеље),
5. бензинске станице (отворени манипулативни
простор и зелене површине у комплексу
бензинске станице),
6. јавна купалишта.
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Програм из претходног става доноси Јавно
предузеће најкасније до 01.12. текуће године за
наредну годину, уз сагласност Скупштине града.
Програм садржи: опис јавне површине која
се уређује и одржава, обим, ниво, квалитет
уређења и одржавања јавне површине, динамику
извођења радова и потребна финансијска
средства.
Програм се финансира
из средстава
буџета општине.
Надзор над реализацијом Програма у
погледу врсте, обима, динамике и квалитета
извођења радова врши надлежна комунална
инспекција.
Члан 7.

II ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА

Одржавање чистоће у парковима и
градским насељима колективног становања где
је повећана количина смећа или већа
фреквенција становништва Јавно предузеће из
члана 6. став 1. ове Одлуке организује и врши
преко ''домаћина насеља и парка''.
''Домаћин насеља и парка'' обавља следеће
послове: свакодневно по површинама јавног
саобраћаја и јавним зеленим површинама врши
сакупљање лаког смећа, чишћење простора око
судова за смеће, докле допире растурање смећа,
чишћење тротоара и по потреби друге послове.

Члан 5.

Члан 8.

Одржавање
хигијене
на
јавним
површинама и површинама у општој употреби
обавеза је свих корисника из члана 3. и 4. ове
Одлуке.
Одржавање хигијене јавних површина и
површина у општој употреби обухвата: кошење
траве, чишћење и сакупљање смећа и отпадака,
његово одвожење на депонију и прање.
Уређење јавних површина обухвата
опремање јавних површина одговарајућим
мобилијаром као што је постављање клупа за
седење, украсних стубића, одржавање и замена
мобилијара за игру деце као и мобилијара на
спортским игралиштима, постављање корпи за
отпатке, заштитних ограда за саднице (корвете)
и слично.
Члан 6.

Одржавање хигијене и уређење јавних
површина из члана 3. став 1. тачка 1-4. ове
Одлуке у насељеним местима организују месне
заједнице.
Одржавање хигијене на површинама из
претходног става врши се на основу Програма
који доноси Савет месне заједнице сходно члану
6. ове Одлуке.
Програм из претходног става финансира се
из средстава буџета града и сопствених
средстава месне заједнице.
Надзор над реализацијом Програма из
става 2. овог члана врши месна заједница.

Одржавање хигијене и уређење јавних
површина из члана 3. став 1. тачка 1.-4. и члана
4. тачка 2. ове Одлуке у насељеном месту
Зрењанин (у даљем тексту: Зрењанин) врши ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' (у даљем тексту: Јавно
предузеће) на основу Програма уређења и
одржавања јавних површина (у даљем тексту:
Програм).

Члан 9.
Одржавање
хигијене
на
јавним
површинама из члана 3. став 1. тачка 5. ове
Одлуке врше физичка и правна лица и
предузетници који користе објекте.
Члан 10.
Одржавање хигијене на површинама у
општој употреби из члана 4. став.1. тачка 1. ове
Одлуке врши Јавно комунално предузеће
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''Пијаце и паркинзи'', а на површинама и
објектима из тачке 3., 4. и 5. врши власник или
носилац другог права на тим објектима.
Одржавање хигијене на површинама у
општој употреби из члана 4. став 1. тачка 6. ове
Одлуке врши предузеће, друго правно лице или
предузетник овлашћено за организовање јавних
купалишта и пружања услуга на њима.

може сместити у судове за смеће осим отпадака
индустријске, занатске и пољопривредне
делатности, шљаке из котларница, земље,
грађевинског шута и другог сличног отпада (у
даљем тексту: отпадни материјал).
У кућно смеће спадају и стари намештај и
апарати за домаћинство (у даљем тексту: кућно
кабасто смеће).
Члан 16.

Члан 11.
Смеће са јавних површина одлаже се у
судове за смеће (корпе, канте за отпадке и
контејнери).
Судови за смеће са површина јавног
саобраћаја морају се празнити свакога дана.
Радници који обављају посао чишћења и
прања површина јавног саобраћаја морају
носити једнообразна одела са упозоравајућим
ознакама у складу са Законом.
Члан 12.
Предузећа,
друга
правна
лица,
предузетници и грађани који су обавезани на
одржавање чистоће у складу са чланом 5. ове
Одлуке, обавезни су да обезбеде довољан број
судова за смеће.
Члан 13.
Прање површина јавног саобраћаја врши
се у летњем периоду (од 15.03. до 30.10.) у
времену од 22,00 до 05 часова.
У зимском периоду (од 01.11. до 15.03.) не
врши се прање површина јавног саобраћаја.
Изузетно од одредби из става 1. и 2. овог
члана прање се може обавити само уз одобрење
надлежног комуналног инспектора.
Члан 14.
Јавно
предузеће
које
је
одлуком
овлашћено за одржавање кишне канализације
обавезно је да пре прања површина јавног
саобраћаја очисти сливнике и решетке на
канализацији.
III

КУЋНО СМЕЋЕ
Члан 15.

У кућно смеће спадају сви отпаци из
стамбених, пословних и других објеката као што
су: стара одећа, обућа, хартија, амбалажа
(пластична метална стаклена), папирне и
најлонске кесе баштенски отпаци, отпаци од
хране, покошена трава и друга нечистоћа која се

Кућно смеће одлаже се у типске канте,
пластичне вреће или контејнере, (у даљем
тексту: судови за смеће) и на дан одвожења
износе се на улицу испред објекта.
Судове за смеће из претходног става
набављају о свом трошку предузећа, друга
правна лица, предузетници и грађани.
Забрањено је депоновати смеће на
изграђеним и неизграђеним грађевинским
парцелама (дворишта, баште и сл.), у стамбеним,
пословним и другим објектима ван посуда за
смеће.
Забрањено је палити кућно смеће, кућно
кабасто смеће и гуме на изграђеним и
неизграђеним
грађевинским
парцелама
(дворишта, баште и сл.).
У зонама становања на изграђеним и
неизграђеним
грађевинским
парцелама
забрањено је одлагати, сакупљати или на други
начин обрађивати секундарне сировине (дрво,
метал, пластика, папир и сл.) и депоновати ради
претовара грађевински материјал и сл.
Јавно предузеће писмено обавештава
корисника комуналне услуге о врсти и броју
посуда за смеће у којима може одлагати смеће.
Јавно
предузеће ће до краја 2010.
године организовано увести у употребу нове
и заменити постојеће судове за смеће
прилагођено савременом технолошком процесу
сакупљања и одлагања смећа.
Члан 17.
Организовано изношење и санитарно
депоновање кућног смећа, кућног кабастог смећа
и фекалија врши Јавно предузеће.
Депонија за санитарно депоновање кућног
смећа, кућног кабастог смећа и фекалија
одређује се урбанистичким планом.
Забрањено је неовлашћено одлагање
кућног смећа, кућног кабастог смећа и отпадног
материјала ван санитарне депоније а фекалија
ван места које је за то одређено.
Одржавање депоније врши се по
технологији
предвиђеној
техничком
документацијом.
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Депонија мора бити ограђена и снабдевена
уређајима за прање возила.
Члан 18.
Правна и физичка лица и предузетници
могу одговарајућим транспортним возилима
сами износити отпадни материјал на санитарну
депонију. Отпадни материјал може се износити и
на другу површину одређену за депоновање овог
материјала уз сагласност власника односно
корисника земљишта на коме се врши одлагање
отпадног материјала.
Забрањен је истовар и депоновање кућног
смећа, кућног кабастог смећа
и отпадног
материјала изван судова за смеће, санитарне
депоније или ван места намењеног за
депоновање отпадног материјала.
Уклањање тзв. ''дивљих депонија'' врши
Јавно предузеће на терет Програма из члана 6.
став 1. ове Одлуке.
Члан 19.
У централној зони Зрењанина (одређено
улицама Булевар ослобођења, Обала Соње
Маринковића, Народног фронта, Суботићева,
Народне омладине до зграде Културног центра,
Обала пионира од малог моста до пешачког
моста код зграде ГИК-а, Житни трг, део улице
Војводе Бојовића од Коче Коларова до Николе
Пашића и Николе Пашића од Ђурђа Смедеревца
до моста код зграде МУП-а) смеће се одвози 6
дана у седмици и то ноћу у времену од 20,00 до
05,00 часова.
У насељима колективног становања смеће
се одвози најмање три пута седмично, према
распореду и у терминима који утврди Јавно
предузеће.
У насељима индивидуалног становања
смеће се одвози једанпут седмично према
распореду и у терминима који одреди Јавно
предузеће.
Јавно предузеће доставља комуналној
инспекцији распоред из става 2. и 3. овог члана
на почетку сваке календарске године најкасније
до 15.01.
Изузетно од одредбе из става 3. овог члана
у улицама у оквиру насеља индивидуалног
становања у којима се у већој мери обавља
пословна делатност по налогу комуналног
инспектора Јавно предузеће може повећати број
одвожења кућног смећа у току седмице.
Члан 20.
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Кућно кабасто смеће износи се у периоду
од 15 марта до 15 новембра у четири акције по
распореду који утврди Јавно предузеће.
Јавно предузеће обавезно је да преко
средстава информисања упозна грађане са
распоредом изношења ове врсте кућног смећа.
Члан 21.
Јавно предузеће приликом одвожења
кућног и кућног кабастог смећа обавезно је да
води рачуна да се смеће не расипа, не ствара
бука, као и да се судови за смеће не оштећују
приликом истовара.
Јавно предузеће је обавезно да преостало
смеће око судова за смеће очисти и судове за
смеће врати на за то одређено место.
Члан 22.
Елаборат о постављању судова за смеће
доноси градоначелник на предлог ЈП ''Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина' '(у
даљем тексту: ЈП ''Дирекција'') у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 23.
Судове за смеће за новоизграђене и
реконструисане стамбене или пословне објекте
обезбеђује инвеститор у броју одређеном
техничком документацијом.
Уколико техничком документацијом није
одређен број и врста судова за смеће то ће
одредити Јавно предузеће у складу са чланом 16.
став 4. Одлуке''.
Одржавање и замену оштећених судова за
смеће о свом трошку врши Јавно предузеће.
Члан 24.
Забрањено је померање судова за смеће са
места која су за то одређена, као и претурање и
вађење смећа.
Члан 25.
Фекалије
се
изручују
у
градску
канализацију на местима које одреди предузеће
чија је канализација основно средство.
Члан 26.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
одлагање, одвожење и депоновање кућног смећа,
кућног кабастог смећа, фекалија и отпадног
материјала за Зрењанин сходно се примењују и
на друга насељена места града Зрењанина.
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У насељеним местима која нису
регулисала организовано одвожење кућног
смећа и кућног кабастог смећа предузећа и друга
правна лица, предузетници и грађани сами
одвозе кућно смеће, кућно кабасто смеће и
други отпадни материјал на место по распореду
који одреди надлежни орган Месне заједнице.
Место и услови за депоновање кућног
смећа, кућног кабастог смећа, фекалија и другог
отпадног материјала одређује се одговарајућим
урбанистичким планом или урбанистичким
условима.
Уређење и одржавање депоније из
претходног става организује Месна заједница.
Месне заједнице насељених места дужне
су да до краја 2009. године уведу организован
начин изношења смећа и са Јавним предузећем
закључе уговор и регулишу међусобне односе у
погледу одлагања, одвожења и депоновања
кућног смећа, кућног кабастог смећа и фекалија,
као и начин утврђивања накнаде за ту комуналну
услугу.
IV УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГУ
ОРГАНИЗОВАНОГ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ
СМЕЋА, КУЋНОГ КАБАСТОГ
СМЕЋА И ФЕКАЛИЈА
Члан 27.
Накнада за услугу изношења кућног смећа,
кућног кабастог смећа из домаћинства утврђује
се по 1 м2 површине стамбеног простора и
гараже.
Накнада утврђена на начин из претходног
става увећава се за 20% корисницима комуналне
услуге у објектима колективног становања.
Накнада за услуге изношења кућног смећа
из пословних просторија утврђује се по 1 м2
површине пословних просторија, затвореног и
отвореног манипулативног простора који је у
функцији обављања пословне делатности.
За накнаду утврђену на начин из
претходног става Јавно предузеће дужно је да
месечно изнесе до 5 м³ смећа са 1.000 м²
површине.
За одношење већих количина смећа од
количине прописане у претходном ставу плаћа
се накнада по ценовнику Јавног предузећа.
Не сматрају се пословним простором у
смислу претходног става уређене зелене
површине, спортски терени, дворишта школа и
предшколских установа.
Накнада за услуге изношења смећа из
пословног простора површине до 500 м2
утврђује се у месечном износу зависно од врсте
делатности која се у њима обавља и то:

I. категорија: локали и монтажни објекти
намењени обављању адвокатске делатности,
разне врсте представништва, агенције, видео
клубови, рибарнице, атељеи, часовничарскооптичарске
радње,
аутомеханичарске,
фризерске, берберске и кројачке радње, ТВ и
видео сервиси, апотеке, приватне лекарске
ординације, радионице за поправку бициклова,
фотографске радње, електро-сервиси и радње,
хемијске чистионице, салони забавних игара и
дисконти;
II категорија: локали и монтажни објекти
намењени
обављању
делатности
бутика,
пржионице кафе, пољопривредне апотеке,
фарбаре,
цвећаре,
ауто-лимарске,
аутомеханичарске,
ауто-лакирерске
радње
и
столарске радње;
III категорија: локали и монтажни објекти
намењени обављању делатности ресторана,
кафана, кафића, ћевабџинице, хамбургерије,
пицерије,
посластичарнице,
продавнице
мешовите
робе,
пиљаре,
предузећа
за
производњу и продају производа, пекарске
радње, месарске радње и штампарије.
Накнада за услуге изношења смећа и
отпадака из пословног простора чија површина
прелази 500 м2 утврђује се по 1 м2 површине
пословних просторија, другог затвореног и
отвореног пословног простора који служи
обављању делатности.
Власник, односно корисник стана, односно
пословне просторије дужан је пријавити сваку
промену величине стана, односно пословне
просторије
промену
власника,
односно
корисника, као и промену намене пословног
простора надлежном предузећу које врши услугу
изношења и депоновања смећа у року од 8 дана
од дана настале промене.
До пријаве промене власника, односно
корисника објекта обавеза плаћања накнаде
терети дотадашњег обвезника.
Обавеза плаћања накнаде терети корисника
услуге организованог изношења смећа и у
случају одбијања коришћења услуге.
Висину накнаде за услугу организованог
изношења смећа утврђује ''Јавно предузеће'' по
прибављеној сагласности Градског већа.
Накнада за услугу изношења отпадног
материјала и фекалија утврђује се по 1 м3.
V ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 28.
У циљу заштите чистоће инвеститор који
гради или реконструише објекат обавезан је да:
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1. огради градилиште непровидном оградом и
држи грађевински и други материјал само у
оквиру ограђеног градилишта,
2. чисти јавне површине испред и око
градилишта све докле допире растурање
материјала, блата и друге нечистоће градилишта,
3. врши поливање трошног материјала за време
рушења да би се спречило подизање прашине,
4. одржава чистоћу на олучњацима и решеткама
сливника у непосредној близини градилишта.
Члан 29.
Превозник разног материјала, ствари и
отпадака дужан је да превоз врши возилом које
је у ту сврху подешено на такав начин да се
материјал, ствари и отпаци уз пут не просипају.
Уколико дође до успутног остављања или
просипања материјала, ствари или отпадака
превозник је дужан да одмах изврши њихово
уклањање и евентуално прање запрљаних
површина.
Ако превозник не уклони просути
материјал, ствари или отпатке и не опере
запрљане површине, уклањање материјала,
ствари или отпадака ће извршити Јавно
предузеће по налогу надлежног комуналног
инспектора.
Члан 30.
За истовар огревног, грађевинског или
другог материјала и робе за сопствене потребе
могу се користити јавне површине најдуже 24
часа уз услов да се таквим истоваром не
уништавају јавне површине и друга добра, не
ствара бука и прашина и не омета нормално
одвијање саобраћаја.
Изузетно, јавне површине могу се
користити у сврхе из става 1. овог члана и дуже
од 24 сата, уз дозволу Одељења за послове
урбанизма.
После сваког истовара и утовара јавна
површина се мора одмах очистити, а амбалажа и
друга нечистоћа уклонити.
Члан 31.
У циљу заштите чистоће забрањено је на
јавним површинама:
1. бацати хартију и друге отпатке ван корпи за
отпатке и судова за смеће,
2. депоновати робу, амбалажу, грађевински и
други материјал, изузев по одобрењу надлежног
органа,
3. вршити оправке на моторним возилима или
обављати друге занатске радове,
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4. прати возила, тестерисати или цепати дрва и
разбијати угаљ,
5. пуштати псе, живину и стоку,
6. бацати угинуле животиње, као и ствари у реке,
језера, канале, увале и на друга места,
7. умивати се, прати веш на јавним бунарима и
бацати отпатке око јавних бунара,
8. спаљивати смеће, грање, суво лишће и друге
отпатке,
9. прљати фасаде, излоге и друге спољне делове
зграда,
10. трести тепихе, постељину, рубље, крпе с
прозора и балкона,
11. оштећивати судове за смеће, бацати жар,
палити смеће, сипати воду или другу течност као
и бацати отпатке који не спадају у кућно смеће,
12. наносити блато на коловоз и тротоар било
којим превозним средством,
13. камарисати житарице, детелину, сено,
кукурузовину и сличан кабасти материјал,
14. остављати пољопривредне машине и оруђа,
или старе и неисправне аутомобиле,
15. бацати или испуштати отпадне воде,
16. постављати контејнере ван места одређеног
за постављање,
17. испуштање кондензоване воде из клима
уређаја.
VI ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 32.
Јавне зелене површине су:
1. паркови, тргови, зелене површине око јавних
споменика, шеталишта, скверови, жардињере са
цвећем, украсним шибљем и улични дрвореди,
2. зелене површине у стамбеним насељима
колективног становања,
3. заштитно зеленило око града,
4. зелене површине дуж магистралних и
регионалних путева који пролазе кроз насеља,
5. површине дуж локалних путева када они
пролазе кроз улице у којима се налазе два појаса
зелених површина са исте стране улице (између
тротоара и коловоза и између тротоара и уличне
регулационе линије)
6. површине дуж пешачих стаза које повезују
насеља у граду или које представљају пешачку
комуникацију којом се одвија интензиван
пешачки саобраћај и слично,
7. површине уз гробља,
8. површине дуж водених токова у насељуприобаља
9. спортско-рекреационе површине,
10. неизграђене грађевинске парцеле, површине
око објекта и наеизграђених грађевинских
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парцела физичких и правних лица и носиоца
других права на тим непокретностима.

подземних инсталација или изнад, испод или на
непрописној удаљености од енергетског објекта
или ПТТ водова.

Члан 33.
Члан 36.
Одржавање јавних зелених површина
обухвата: обнављање и кошење јавних зелених
површина, засађивање дрвећа, украсног шибља и
заштитног зеленила, кресање и орезивање
дрвећа, украсног шибља и другог зеленила,
чишћење и уклањање смећа и лишћа, чишћење и
уклањање другог отпада насталог кошењем,
орезивањем или извођењем других радова и
заштита од биљних болести, заливање и друго.
Члан 34.
Јавне зелене површине из члана 32. став 1.
тачке 1.-7. ове Одлуке одржавају се и уређују
на основу Програма из члана 6. став 1. ове
Одлуке.
Програм у делу који се односи на јавне
зелене површине садржи: опис зелене површине
која се одржава и уређује, обим, ниво и квалитет
одржавања и уређења површине са детаљним
описом радова који ће се на њој извести и
динамику озвођења радова.
Програм уређења и одржавања јавних
површина у делу који се односи на јавне зелене
површине финансира се из буџета.
Одржавање и уређење јавних зелених
површина по Програму у граду обавља Јавно
предузеће из члана 6. став 1.
Јавне зелене површине из члана 32. став 1.
тачка 8. и 9. ове Одлуке одржавају власници или
носиоци других права на тим површинама.
Јавне зелене површине из члана 32. став 1.
тачка 10. ове Одлуке одржавају физичка или
правна лица и носиоци других права на тим
непокретностима.
Неизграђене грађевинске парцеле које нису
додељене на коришћење и простор око тих
парцела одржава ЈП ''Дирекција''.
Члан 35.
Власници или корисници земљишта које
у смислу ове Одлуке има карактер јавне зелене
површине обавезни су да их одржавају и уређују
у складу са њеном наменом.
Власници или носиоци других права на
објектима
и
неизграђеним
грађевинским
парцелама обавезни су да око својих објеката и
земљишта до јавног пута уреде јавну површину
и да је редовно одржавају.
Забрањено је на јавним површинама
садити дрвеће или друго растиње на трасама

Правна лица, предузетници и грађани који
јавне површине користе за обављање своје
делатности или одржавање спортско-забавних
програма обавезни су да јавне површине у току и
по завршетку програма детаљно очисте и уреде и
поправе оштећени мобилијар.
Члан 37.
Кошење траве на јавним зеленим
површинама мора се вршити по потреби а
најкасније кад висина траве достигне 25 цм с
тим да се прво кошење мора обавити до 15.
априла текуће године.
Члан 38.
Предузећа, друга правна лица и грађани
обавезни су да испред својих објеката редовно
орезују дрвеће, украсно шибље, живу ограду и
друго растиње.
Дрвеће се мора орезати до висине која не
омета ваздушне водове.
Украсно шибље, жива ограда и друго
растиње мора се орезивати до висине којом се
обезбеђује несметано одвијање јавног саобраћаја
(пешачког, моторног и бициклистичког) и којом
се остварује потпуна прегледност раскрсница
улица.
Жива ограда може бити посађена поред
саобраћајница на удаљености од најмање 1 м од
банкине пута с тим да не може прећи висину од
0,80м.
Члан 39.
Јавне зелене површине могу се ограђивати
физичким
препрекама
(стубићима,
мобилијарима и сл.) на такав начин да не
представљају сметњу одвијању саобраћаја и
интервенцијама у хитним случајевима (полиција,
ватрогасци, возила хитне помоћи и др.).
Члан 40.
Јавне зелене површине могу се користити
само у сврхе за које су намењене.
Јавне зелене површине могу се привремено
користити за спортске и друге сличне
манифестације, изложбе, постављање рекламних
табли,паноа,
билборда,
луна
паркова,
депоновање грађевинског и другог материјала и
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др., на основу одобрења Одељења за послове
урбанизма.
Јавне зелене површине испред пословних
објеката, седишта, предузећа и радњи могу се
преуређивати монтажним елементима у паркинг
простор, уз максимално очување трајних
садница на њима према условима ЈП
''Дирекција''.
Члан 41.
На јавним зеленим површинама забрањено
је сејање крмног биља, повртарских и ратарских
култура.
Члан 42.
Ради заштите и очувања јавних зелених
површина забрањено је:
1. оштећење дрвећа, на било који начин,
2. неовлашћено скидање цветова и плодова са
дрвећа и украсног шибља,
3. ложење ватре,
4. бацање и растурање отпадака,
5. оштећење мобилијара и физичких препрека на
јавним површинама,
6. паркирање или вожња путничких и теретних
возила (тегљача и приколица) на јавним зеленим
површинама,
7. лежање или спавање по клупама и
травњацима,
8. померање или премештање клупа и корпи за
отпатке са места на којима су постављени,
9. пуштање домаћих жвотиња по јавним зеленим
површинама.
Физичко или правно лице или предузетник
који паркирањем возила уништи јавну зелену
површину обавезан је да је обнови.
Члан 43.
Јавне зелене површине у насељеним
местима изузев Зрењанина одржавају и уређују
месне заједнице у складу са овом Одлуком.
Програм одржавања и уређења јавних
зелених површина доноси Савет месне
заједнице, а финансира се из средстава Месне
заједнице и средстава буџета града.
VII РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 44.
Под раскопавањем јавних површина у
смислу ове Одлуке сматра се ископ земљишта
ради полагања инсталација, затрпавање и
довођење земљишта у првобитно технички
исправно и функционално стање.
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Раскопавање јавних површина врши се на
основу одобрења за раскопавање које издаје
Одељење за послове урбанизма по претходно
прибављеним Условима за раскопавање које
издаје ЈП ''Дирекција''.
Услови садрже: начин раскопавања и
начин извођења радова, сагласност на Елаборат
о регулацији саобраћаја за време извођења
радова и услове за довођење у првобитно,
технички исправно и функционално стање.
Захтев
за
издавање
одобрења
за
раскопавање подноси инвеститор, који је дужан
у њему да наведе: место и врсту радова, време
почетка и време завршетка радова, величину
површине која се раскопава (исказану у дужним
или м2), рок за довођење површина у првобитно
и исправно стање, име одговорних лица на
градилишту и у предузећу или другом правном
лицу које је инвеститор.
Уколико се довршење радова планира у
више етапа, у захтеву за издавање одобрења за
раскопавање, инвеститор наводи и време
почетка и завршетка сваке етапе.
Члан 46.
Извођењу радова на раскопима ради
хитних интервенција може се приступити и без
одобрења за раскопавање с тим да инвеститор
наредног дана од дана отпочињања радова о
томе писмено обавести комуналну инспекцију и
да у року од 3 дана од дана отпочињања радова
на раскопавању поднесе захтев за издавање
одобрења за распопавање јавних површина.
Приликом извођења радова на раскопима
ради хитних интервенција инвеститор и извођач
дужни су да се придржавају услова и мера
безбедности предвиђених овом Одлуком.
Раскопавање путева и тротоара врши се по
правилу пробијањем земљишта испод пута
односно тротоара, уколико то дозвољавају
техничке могућности.
Члан 47.
Раскопима ради хитних интервенција
сматрају се радови који се морају извести ради
отклањања изненадног квара на инсталацијама,
односно објекту.
Члан 48.
Раскопи се могу изводити по правилу од 1.
марта до 1. новембра текуће године, с тим да се
довођење у првобитно и исправно стање
раскопаних јавних површина обави до 20.
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новембра текуће године. Изузетно, извођењу
радова може се приступити и изван времена
одређеног у претходном ставу, уколико се ради о
раскопима ради хитних интервенција, изградњи
објеката по Програму самодоприноса, или о
објектима од локалног или општег значаја, с
тим да ће се у овом случају у одобрењу за
раскопавање утврдити и посебни услови у вези
одржавања јавне хигијене, сигурности грађана и
безбедности саобраћаја.
Члан 49.
О почетку радова на раскопавању,
инвеститор је дужан најмање три дана унапред
обавестити комуналну инспекцију.
Ако се приликом раскопавања јавних
површина саобраћај мора потпуно затворити,
инвеститор је дужан писменим путем обавестити
Станицу хитне помоћи, Општинску ватрогасну
једницу и Полицијску управу у Зрењанину, а
грађане путем средстава јавног информисања
најмање три дана унапред.
Затварање улица за саобраћај може се
обавити само на основу решења надлежног
органа.
Члан 50.
Ако услед раскопавања настану оштећења
на комуналним објектима, уређајима или
инсталацијама, инвеститор је о овоме одмах
дужан обавестити предузеће које управља тим
објектима, уређајима или инсталацијама.
Члан 51.
Сав преостали грађевински материјал,
вишак земље и шута, инвеститор је дужан
однети на за то одређену депонију коју одреди
''Дирекција''.
Извођач радова је дужан да свакодневно
односи земљу и шут, на депонију ако не постоје
услови за депоновање на самом градилишту.

Јавне површине могу се раскопавати само
у циљу прикључења на објекте комуналне
инфраструктуре.
Приликом раскопавања јавних површина
ради прикључења на објекте комуналне
инфраструктуре извођач радова је дужан да
обезбеди ископе тако да се може нормално
одвијати пешачки и други саобраћај, а по
завршетку радова сав преостали грађевински
материјал, вишак земље и шута мора се
уклонити са јавне површине.
VIII ПОСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И
ОВЛАШЋЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО И РЕД
ПРВЕНСТВА У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА КАД УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ ДОЂЕ
ДО СМАЊЕНОГ ОБИМА У ВРШЕЊУ ТИХ
ДЕЛАТНОСТИ ОДНОСНО УСЛУГА
Члан 54.
У случају поремећаја или прекида у
обављању послова на одржавању комуналне
хигијене јавних површина и површина у општој
употреби, чишћења и прања јавних површина,
изношења и депоновања кућног смећа, кућног
кабастог смећа и фекалија услед наступања више
силе, штрајка или других околности које нису
могле да се предвиде односно спрече, Јавно
предузеће је у обавези да одмах, без одлагања,
предузме мере на отклањању узрока поремећаја
односно прекида, и то:
- да радно ангажује запослене на отклањању
поремећаја односно разлога због којих је дошло
до прекида у обављању послова на одржавању
комуналне хигијене јавних површина и
површина у општој употреби, чишћења и прања
јавних површина, изношења и депоновања
кућног смећа, кућног кабастог смећа и фекалија,
- да предузме и друге мере које наложи Одељење
за послове урбанизма.

Члан 52.
Члан 55.
Рок за завршетак радова на довођењу
јавних површина у првобитно и исправно стање
износи 15 дана од дана довршења радова на
раскопавању јавне површине.
Инвеститор је дужан да оштећене јавне
зелене површине о свом трошку доведе у
првобитно стање у року од 30 дана од дана
завршетка радова а најкасније до почетка
наредног вегетационог периода.
Члан 53.

У случају прекида у обављању послова на
одржавању комуналне хигијене јавних површина
и површина у општој употреби, чишћења и
прања
јавних
површина,
изношења
и
депоновања кућног смећа, кућног кабастог смећа
и фекалија услед штрајка, Јавно предузеће је
обавезно да обезбеди минимум процеса рада.
Уколико би услед прекида рада могла да
наступи непосредна опасност или изузетно
тешке последице по живот и здравље људи,
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безбедност људи и имовине или других
неопходних услова за живот и рад корисника ове
комуналне услуге, Одељење за послове
урбанизма наложиће мере за које је законом
овлашћено.
Члан 56.
У случајевима описаним у члану 54. ове
Одлуке, Предузеће је обавезно да истовремено
са предузимањем мера обавести Одељење за
послове урбанизма о разлозима поремећаја
односно прекида као и мерама предузетим у
циљу њиховог отклањања.
Када Одељење за послове урбанизма
прими обавештење из претходног става, дужна је
да без одлагања:
- нареди мере за заштиту комуналних
објеката који су угрожени као и друге имовине,
- предложи мере за отклањање насталих
последица и друге потребне мере у циљу
обављања комуналне деланости,
- ангажује
друго предузеће или
предузетника ради обављања послова на
одржавању комуналне хигијене јавних површина
и површина у општој употреби, чишћења и
прања
јавних
површина,
изношења
и
депоновања кућног смећа, кућног кабастог смећа
и фекалија, до отклањања поремећаја и
- утврди разлоге и евентуалну одговорност
за настали поремећај односно прекид у
обављању комуналне делатности као и
одговорност за накнаду евентуалне штете.
Члан 57.
Ред првенства у задовољавању потреба
корисника комуналних услуга, кад услед више
силе Јавно предузеће не може да задовољи
потребе свих корисника је следећи:
- установе из области здравства,
- установе из области васпитања и образовања,
- прехрамбена индустрија и
- остали корисници.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће или друго правно лице ако:
1. не одржава чистоћу јавне површине на
простору око објекта који користи (члан 9.);
2. не одржава чистоћу површине у општој
употреби из члана 10. ове Одлуке (члан 10.);
3. не очисти сливнике и решетке на кишној
канализацији (члан 14.);
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4. посуду за смеће изнесе на улицу мимо
распореда за изношење смећа (члан 16.
став 1.);
5. не обезбеди посуду за смеће (члан 16. став 2.);
6. депонује
смеће
на изграђеним и
неизграђеним грађевинским парцелама, у
стамбеним, пословним и другим објектима ван
посуда за смеће (члан16. став 3.);
7. пали кућно смеће, кућно кабасто смеће и гуме
на изграђеним и неизграђеним грађевинским
парцелама (члан 16. став 4.);
8. у зонама становања на изграђеним и
неизграђеним грађевинским парцелама одлаже,
сакупља или на други начин обрађује
секундарне сировине (дрво, метал, пластика,
папир и сл.) и депонује ради претовара
грађевински материјал и сл. (члан 16. став 5.);
9. поступа супротно одредби члана 17. став 3.
(члан 17. став 3.);
10. поступи супротно одредби члана 18. став 1. и
2. ( члан 18. став 1. и 2.);
11. као инвеститор новоизграђеног или
реконструисаног објекта не обезбеди довољан
број одговарајућих судова за смеће (члан 23.
став 1.);
12. поступа супротно одредби члана 24. ове
Одлуке (члан 24.);
13. поступа супротно одредби члана 25. ове
Одлуке (члан 25.);
14. се као инвеститор изградње или
реконструкције објекта не придржава одредби
члана 28. ове Одлуке (члан 28.);
15. као превозник просипа по јавним
површинама отпатке, разни материјал и ствари и
ако не очисти запрљану јавну површину (члан
29. став 1. и 2. ове Одлуке);
16. користи јавну површину за депоновање
огревног, грађевинског или другог материјала и
робе супротно одредбама члана 30. ове Одлуке;
(члан 30.);
17. поступи супротно забрани прописаној у
члану 31. ове Одлуке (члан 31.);
18. не одржава јавне зелене површине из члана
32. став 1. тачка 8. и 9. (члан 34. став 5.);
19. не уређује и не одржава јавне зелене
површине из члана 32. став 1. тачка 10. (члан 34.
став 6. и 7.);
20. не уреди и не одржава јавну зелену
површину (члан 35. став 1. и 2.);
21. посади дрвеће или друго растиње на трасама
подземних инсталација или изнад, испод или на
непрописној удаљености од енергетског објекта
или ПТТ водова (члан 35. став 3.);
22. јавне површине које користи за обављање
своје делатности или за одржавање спотскозабавних програма по завршетку коришћења не
очисти (члан 36.);
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23. на јавним зеленим површинама које је
обавезан да одржава не коси траву у складу са
чланом 37. ове Одлуке (члан 37.);
24. јавну зелену површину не одржава у складу
са чланом 38. ове Одлуке (члан 38.);
25. поступи супротно одредби члана 39. ове
Одлуке (члан 39.);
26. користи јавну зелену површину без одобрења
надлежног органа или супротно издатом
одобрењу (члан 40. став 2.);
27. поступи супротно забрани прописаној у
члану 42. (члан 42 );
28. раскопава јавне површине без одобрења за
раскопавање или супротно одобрењу
за
раскопавање (члан 45. став 1.);
29. у року од 3 дана од отпочињања радова на
хитним интервенцијама не поднесе захтев за
издавање одобрења за раскопавање (члан 46.
став 1.);
30. раскопава јавну површину ван времена
утврђено у члану 48. став 1. ове Одлуке (члан 48.
став 1.);
31. не доведе раскопану јавну површину у
првобитно стање до рока одређеног у члану 48.
став 1. ове Одлуке (члан 48. став 1.);
32. не обавести комуналну инспекцију о почетку
радова на раскопавању у року одређеном у члану
49. ове Одлуке (члан 49.);
33. поступи супротно одредби члана 50. ове
Одлуке (члан 50.);
34. поступи супротно одредби члана 51. ове
Одлуке (члан 51.);
35. не доведе раскопане јавне површине у
првобитно и исправно стање у роковима
предвиђеним у члану 52. ове Одлуке (члан 52.);
36. не поступи по одредби члана 53. ове Одлуке
(члан 53.).
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
2.500,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у предузећу или
другом правном лицу новчаном казном у износу
од 250,00 до 25.000,00 динара.
Члан 59.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 500.000,00 динара казниће се Јавно предузеће
ако:
1. ако не одржава хигијену и не уређује јавне
површине по Програму (члан 6. став 1.);
2. ако не донесе Програм најкасније до 01.12.
текуће године (члан 6. став 2.);
3. сваког дана не празни судове за смеће са
површина јавног саобраћаја (члан 11. став 2.);

4. радници који обављају посао чишћења и
прања површина јавног саобраћаја не носе
прописана одела (члан 11. став 3.);
5. не перу површине јавног саобраћаја у времену
и терминима одређеним у члану 13. ове Одлуке
(члан 13.);
6. не обавести корисника комуналне услуге о
врсти и броју посуда за смеће (члан 16. став 6.);
7. у централној зони Зрењанина не износи смеће
у прописаном времену и термину (члан 19. став
1.);
8. не утврди распоред и термине изношења
смећа на начин прописан у члану 19. став 2. и 3.
ове Одлуке (члан 19. став 2. и 3.);
9. не износи смеће по утврђеном распореду и у
терминима (члан 19.став 2. и 3.);
10. не достави распоред прописан у члану 19.
став 2. и 3. ове Одлуке комуналној инспекцији у
року одређеном у члану 19. став 4. ове Одлуке
(члан 19. став 4.);
11. не поступа по одребама члана 21. ове Одлуке
(члан 21. став 1. и 2.);
12. не врши одржавање и замену оштећених
судова за смеће (члан 23. став 3.);
13. поставља контејнере ван места одређеног за
постављање'' ( члан 31. став 1. тачка 16.);
14. ако не одржава и уређује јавне зелене
површине из члана 32. став 1. тачке 1.-7. ове
Одлуке по Програму. (члана 34. став 1.);
15. на јавним зеленим површинама које је
обавезан да одржава не коси траву у складу са
чланом 37. ове Одлуке (члан 37.);
16. јавну зелену површину не одржава у складу
са чланом 38. ове Одлуке (члан 38.).
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у Јавном предузећу
новчаном казном у износу од
250,00 до
25.000,00 динара.
Члан 60.
Новчаном казном у износу од 250,00 до
25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. не одржава чистоћу јавне површине на
простору око објекта који користи (члан 9.);
2. ако посуду за смеће изнесе на улицу мимо
распореда за изношење смећа (члан 16. став 1.);
3. ако не обезбеди посуду за смеће (члан 16. став
2.);
4. депонује
смеће
на изграђеним и
неизграђеним грађевинским парцелама, у
стамбеним, пословним и другим објектима ван
посуда за смеће (члан16. став 3.);
5. пали кућно смеће, кућно кабасто смеће и гуме
на изграђеним и неизграђеним грађевинским
парцелама (члан 16. став 4.);
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6.
у зонама становања на изграђеним и
неизграђеним грађевинским парцелама одлаже,
сакупља или на други начин обрађује
секундарне сировине (дрво, метал, пластика,
папир и сл.) и депонује ради претовара
грађевински материјал и сл. (члан 16. став 5.);
7. ако поступа супротно одредби члана 17. став
3. (члан 17. став 3.);
8. поступи супротно одредби члана 18. став 1. и
2. (члан 18. став 1 и 2.);
9. уколико као инвеститор новоизграђеног или
реконструисаног објекта не обезбеди довољан
број одговарајућих судова за смеће (члан 23.
став 1.);
10. поступа супротно одредби члна 24. ове
Одлуке (члан 24.);
11. поступа супротно одредби члана 25. ове
Одлуке (члан 25.);
12. као инвеститор изградње или реконструкције
објекта се не придржава одредби члана 28. ове
Одлуке (члан 28.);
13. као превозник просипа по јавним
површинама отпатке, разни други отпадни
материјал и ако не очисти запрљану јавну
површину (члан 29. став 1. и 2.);
14. користи јавну површину за депоновање
огревног, грађевинског или другог материјала и
робе супротно одредбама члана 30. ове Одлуке;
(члан 30.);
15. поступи супротно забрани прописаној у
члану 31. ове Одлуке (члан 31.);
16. не уређује и не одржава јавне зелене
површине из члана 32. став 1. тачка 10. (члан 34.
став 6.);
17. не уреди и не одржава јавну зелену
површину (члан 35. став 2.);
18. посади дрвеће или друго растиње на трасама
подземних инсталација или изнад, испод или на
непрописној удаљености од енергетског објекта
или ПТТ водова (члан 35. став 3.);
19. поступи супротно одредби члана 36. ове
Одлуке (члан 36.);
20. не коси траву на јавним зеленим површинама
које је обавезан да одржава у складу са чланом
37. ове Одлуке (члан 37.);
21. не одржава јавну зелену површину у складу
са чланом 38. ове Одлуке (члан 38.);
22. поступи супротно одредби члана 39. ове
Одлуке (члан 39.);
23. користи јавну зелену површину без одобрења
надлежног органа или супротно издатом
одобрењу (члан 40. став 2.);
24. сеје крмно биље, повртарске и ратарске
културе на јавним површинама (члан 41.);
25.
поступи супротно забрани прописаној у
члану 42. ове Одлуке (члан 42.);
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26. раскопава јавне површине без одобрења за
раскопавање или супротно одобрењу за
раскопавање ( члан 45 став 1.);
27. у року од 3 дана од отпочињања радова на
хитним интервенцијама не поднесе захтев за
издавање одобрења за раскопавање (члан 46.
став 1.);
28. раскопава јавну површину ван времена
утврђеног у члану 48. став 1. ове Одлуке (члан
48. став 1.);
29. не доведе раскопану јавну површину у
првобитно стање до рока одређеног у члану 48.
став 1. ове Одлуке (члан 48. став 1.);
30. не обавести комуналну инспекцију о почетку
радова на раскопавању у року одређеном у члану
49. став 1. ове Одлуке (члан 49. став 1.);
31. не поступи по одредби члана 49. став 2. ове
Одлуке (члан 49. став 2.);
32. не уклони вишак земље и шута који је настао
раскопавањем јавне површине (члан 51.);
33. не доведе јавне површине у првобитно и
исправно стање у роковима предвиђеним у
члану 52. ове Одлуке (члан 52.);
34. не поступи по одредби члана 53. ове Одлуке
(члан 53.).
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
изношење и депоновање кућног смећа, кућног
кабастог смећа, фекалија и отпадног материјала
у Зрењанину сходно се примењују и на месне
заједнице у насељеним местима које су донеле
одлуку о организованом изношењу смећа.
Међусобни
односи,
као
и
начин
утврђивања накнаде за изношење кућног смећа,
кућног кабастог смећа и фекалија регулише се
уговором између месне заједнице и Јавног
предузећа.
Члан 62.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке
врши комунална инспекција која у вршењу
надзора има право да ради отклањања
неправилности у примени ове Одлуке, доноси
писмена решења.
Инспекцијски надзор над применом
одредбе из члана члана 16. став 3.-5. ове Одлуке
врши инспекција за заштиту животне средине.
Члан 63.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одржавању комуналне хигијене
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 1/06
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и 3/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', број
7/08).
Члан 64.
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: 06-113-3/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 8. став 4. члана 12. и
члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97
и 42/98) и члана 31.и 115. Статута Града
Зрењанин (''Службени лист Града Зрењанин'' бр.
21/08) Скупштина Града Зрењанин на седници
одржаној 24.11.2008. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о начину и условима поверавања
обављања комуналних делатности на територији
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 13/06 и 17/07) у називу Одлуке
речи:''општине Зрењанин'' замењују се речима:
''Града Зрењанина''.
Члан 2.
У члану 1. реч:''општине'' замењује се
речју: ''Града''.

У ставу 2. истог члана после речи:
''урбанизма'' ставља се тачка а зарез и речи:
''стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине'' се бришу.
Члан 5.
У члану 7. у ставу 3. речи: ''Председник
општине'' замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 6.
У члану 13. речи: ''Председнику општине''
замењују се речју: ''Градоначелнику''.
Члан 7.
У члану 15. у ставовима 1. и 2. речи:
''Председник општине'' замењују се речју:
''Градоначелник''.
Члан 8.
У члану 16. речи: ''Председник општине''
замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 9.
У члану 17. у ставу 2. речи: ''општинском
већу општине Зрењанин'' замењују се речима:
''Градском већу Града Зрењанин''.
Члан 10.
У члану 18. речи: ''Општинско веће општине
Зрењанин'' замењује се речима: ''Градско веће
Града Зрењанин''.
У тачки 4. истог члана речи: ''Председнику
општине'' замењују се речју: ''Градоначелнику''.
Члан 11.
У члану 19. речи: ''Општинског већа
општине Зрењанин'' замењују се речима:
''Градског већа Града Зрењанина'' а речи:
''Председника општине'' замењују се речју:
''Градоначелника''.
Члан 12.

Члан 3.
У члану 4. речи: ''Председник општине''
замењују се речју: ''Градоначелник''.

У члану 20. речи: ''Скупштина општине
Зрењанин на предлог Председника општине''
замењују се речима:
''Скупштина Града
Зрењанина на предлог Градоначелника''.

Члан 4.
Члан 13.
У члану 5. у ставу 1. речи: ''Председник
општине'' замењују се речју: ''Градоначелник''.
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У члану 21. речи: ''Скупштине општине''
замењују се речју: ''Скупштине Града'' а речи:
''Председник општине'' замењује се речју:
''Градоначелник''.
Члан 14.
У члану 22. у тачки 6. реч: ''општинске''
замењују се речју: ''Градске''.
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Члан 3.

У члану 4. у ставу 1. реч: ''општине''
замењује се речју: ''Града'', иза речи: ''Зрењанин''
додају се речи: ''осим у насељеном месту
Зрењанин''.
У истом члану у ставу 2. и 3. после речи:
''местима'' додају се речи: ''осим на подручју
насељеног места Зрењанин''.

Члан 15.
Члан 4.
У члану 24. реч: ''Општинске'' замењује се
речју: ''Градске''.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-4/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о
комуналним делатностима ( ''Службени гласник
РС'' бр. 16/97 и 42/98 ), члана 22. Закона о
условима за обављање промета робе, вршења
услуга у промету робе и инспекцијском надзору
(''Службени гласник РС'' бр. 39/96, 20/97, 46/98,
34/01 и 80/02 ) и члана 31. и 115. Статута Града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина бр.
21/08), Скупштина Града Зрењанина на седници
одржаној 24.11.2008.год. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама ( ''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 21/04) у члану 1. реч:
''општине'' замењује се речју: ''Града''.
Члан 2.
У члану 3. речи: ''на територији града''
замењују се речима: ''на подручју насељеног
места Зрењанин''.

У члану 11. реч: ''граду'' замењује се
речима: ''у насељеним месту Зрењанин'' а речи:
''Председника општине Зрењанин'' замењују се
речју: ''Градоначелника''.
Члан 5.
У члану 24. у ставу 3. речи: ''Председника
општине Зрењанин'' замењују се речима:
''Градског већа''.
Члан 6.
У члану 26. после речи: ''урбанизма'' брише
се зарез и ставља тачка а речи: ''стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине
општине Зрењанин'' се бришу.
Члан 7.
Члан 27. мења се и гласи:
''Послове инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке вршиће Одељење
инспекција градске управе Зрењанин.''
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-5/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 24. а у
вези члана 24. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07) и члана 31. и 115. Статута града
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Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин''
број 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 24.11.2008.године донела је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА,
ИГАРА НА СРЕЋУ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
И ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-6/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 32. тачка 1. у вези чл.
41. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 31.
тачка 1. Статута града Зрењанина, (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
24.11.2008. године, донела је

Члан 1.
У
Одлуци
о
радном
времену
угоститељских
објеката
и
објеката
за
приређивање забавних игара, игара на срећу,
удружења грађана и политичких странака
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 13/03)
у члану 1. реч: ''општине'' замењује се речју:
''Града ''.
Члан 2.
У члану 8. речи: ''и републичких'' се бришу
а речи: ''Извршни одбор општине Зрењанин''
замењују се речима: ''Градоначелник''.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

Члан 3.
Члан 1.
У члану 11. у ставу 1. 2 и 3. речи:
''Одељења за послове привреде, финансија и
рачуноводства'' замењују се речима: ''Службе за
локални економски и рурални развој''.
У ставу 3. у тачки 1. речи: ''Одељења за
управно-правне послове и послове матичара''
замењује се речима: ''Одељења за послове опште
управе''.
Члан 4.

У
Пословнику
Скупштине
града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 18/08, 24/08 и 27/08), члан 117. мења се и
гласи:
''Одговор
на
одборничко
питање
доставиће се одборнику у писаном облику у
најкраћем могућем року''.
Члан 2.

У члану 12. речи: ''''Одељења за послове
привреде, финансија и рачуноводства'' замењују
се речима: ''Службе за локални економски и
рурални развој'' а речи: ''Извршном одбору
Скупштине општине Зрењанин'' замењују се
речима: ''Градском већу Града Зрењанина''
Члан 5.
У члану 18. после речи: ''Одељење'' додаје
се реч: ''инспекција'' а речи: ''за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и
заштиту животне средине општине Зрењанин Одсек инспекције'' се бришу.
Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-7/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 64. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту ("Службени гласник
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Републике Србије", број 62/2006) и члана 31.
Статута града Зрењанина (”Службени лист града
Зрењанина”, број 21/2008), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 24.11.2008.
године донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
ОДЛУКУ

Члан 1.

I

Одређује се Градоначелник града Зрењанина,
као орган надлежан за доношење Одлуке о
расписивању јавног огласа о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
уз сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство), а у складу са Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта града Зрењанина.

Скупштина града Зрењанина прихвата
Одлуку Скупштине предузећа ДП ''Грејање''
Зрењанин и Одлуку Управног одбора ДП
''Грејање'' Зрењанин од 23.09.2008. године и
сагласна је да се ДП ''Грејање'' Зрењанин
припоји ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин.

Члан 2.
Одређује се Градоначелник града Зрењанина,
као надлежан орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног
надметања коју образује Скупштина града
Зрењанина, донесе Одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
уз сагласност Министарства.

II
Oдлуку објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-9/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Члан 3.
Одредбе члана 1.и 2. ове Одлуке односе се и на
пољопривредно земљиште које је, у складу са
посебним законом, одређено као грађевинско
земљиште, а користи се за пољопривредну
производњу до привођења планираној намени,
као и на пољопривредне објекте у државној
својини.
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: 06-113-8/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин

285
На основу члана 31. тачка 8. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
24.11.2008. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Центра за
социјални рад Општине Зрењанин број: 55149/08 од 02.10.2008. године.
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II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-13/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
286
На основу члана 31.Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) и члана 4. и 5. Одлуке о заштитнику
грађана (''Службени лист општине Зрењанин'',
број: 10/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 24/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године донела је

27. став 2. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 18/08, 24/08 и 27/08) Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 24.11.2008.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ ЗА
2008/2009 ГОДИНУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за
израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у граду
Зрењанину за 2008/2009 годину (у даљем тексту:
Комисија).
II
Комисију чини председник и 8 чланова и то:

Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
I
ТРАЈАН ПАНКАРИЋАН, дип.правник,
бира се за заменика заштитника грађана за
територију града Зрењанина задуженог за
заштиту права националних мањина, на
мандатни период од шест година.
II

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Др МИЛИЦА МИЛОВАЦ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1.ЛАЗАР ДОРОШКОВ, дипл. инг. агроекономије,
2. ЕРИКА ВАШТАГ, дипл. инг. геодезије,
3. ЕДВАРД БЕНОВИЋ, дипл. правник,
4. ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, дипл. инг. пољопривреде,
5. МИЛЕТА ВУКОВ, економиста,
6. СТОЈАН КРАЉ, дипл.инг.пољопривреде,
7. МИЛОШ МЕДИЋ, дипл. инг. мелиорацијe и
геодезије и
8. ГОРДАНА НАТАРОШ, инг.геодезије.

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

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-14/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
287
На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 21/08) а у вези члана

Задатак Комисије је да изради Предлог
годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, којим ће
утврдити врсту и обим радова које треба
извршити у 2008/2009 години, динамику
извођења радова и улагања средстава, а посебно
да утврди податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној својини у
складу са чланом 14. став 7. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06) и прибави мишљење Комисије из
члана 14. став 5. Закона о пољопривредном
земљишту.
IV
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Комисија је дужна да Предлог годишњег
програма из тачке III овог Решења изради и
достави Скупштини града на усвајање у року од
45 дана од дана именовања.
V
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-15/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 21/08) а у вези члана
27. став 2. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 18/08, 24/08 и 27/08) Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 24.11.2008.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
II
Комисија се састоји од председника,
заменика председника и 6 чланова:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
ПЕТАР
МИХАЈЛОВ,
пољопривредни
произвођач
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
МИЛУТИН ЂУРИШИЋ, дипл правник
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
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1.ЕДВАРД БЕНОВИЋ, дипл правник
2.ГОРДАНА НАТАРОШ, инг.геодезије
3.ЕУЂЕНИЈА БЕСУ, дипл економиста
4.СТОЈАН КРАЉ, дипл.инг. пољопривреде
5.САША ГУТЕША , програмер
6.БРАНИСЛАВ МАКСИМОВ, пољопривредни
техничар
Председник, заменик председника и
чланови Комисије бирају се на мандатни период
од четири године.
III
Задатак Комисије из тачке I овог
Решења је прикупљање пријава за јавну
лицитацију,
спровођење
поступка
јавне
лицитације, вођење записника и давање предлога
Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини Градоначелнику
града Зрењанина.
IV
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-16/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 42.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/08,
24/08 и 27/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
I
У Комисију за утврђивање назива улица
и тргова бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. РАДОВАН ФРАНЦУСКИ, историчар,
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ЗА ЧЛAНОВЕ:
2. АЛЕКСАНДАР ЂЕРИЋ,
3. ДАМИР ГРОШИН, дипл. социолог,
4. ДИВНА СТОИЉКОВИЋ,
5. БОШКО КОЈЧИЋ, прецизни механичар
6. ДЕЈАН КОРИЋАНАЦ, студент права,
7. КАРЛ ЈЕНЕ, професор географије.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-17/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31.Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), члана 5. и члана 6. Одлуке о
образовању Савета за одбрану и безбедност
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број: 24/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године донела је
Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
У Савет за одбрану и безбедност града
Зрењанина бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ГОРАН КНЕЖЕВИЋ, Градоначелник
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. АЛЕКСАНДАР МАРТОН, председник
Скупштине града
ЗА ЧЛАНОВЕ:
3. ГОРАН КАУРИЋ, заменик Градоначелника
4. МИЛЕНА ПРСТОЈЕВИЋ, одборник
5. САША САНТОВАЦ, одборник
6. ВЛАДИСЛАВА ИВКОВИЋ, одборник

7. ПРЕДРАГ ПЕРКИЋ, одборник
8. мр БОРИСЛАВ НИКИЋ, одборник
9. БОЈАН МАРКОВИЋ, начелник Полицијске
управе Зрењанин
10. др ПАУН БЕРЕШ, начелник Одељења за
ванредне ситуације Средњобанатског округа
Зрењанин
11.МИЛЕНКО ЦУКУЋАН, помоћник начелника
Штаба цивилне заштите за територију општине
Зрењанин
12. РАДОВАН ЈАЗИЋ, командант војног одсека
Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-18/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
291
На основу члана 31.Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) и сходно члану 8. Одлуке о
образовању Савета за праћење примене Етичког
кодекса понашања функционера (''Службени
лист општине Зрењанин'', број: 1/06 и ''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 24.11.2008. године, донела је
Р Е ШЕ Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника, заменика председника и чланова
Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера:
ПРЕДСЕДНИК:
1. БИЉАНА РАДУ, дипломирани економиста
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
2. САША ЉЕВАР, професор историје
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ЧЛАНОВИ:
3. МАРИЈА ЕЊАКОВИЋ, правник
4. СЛАЂАНА ЧУЧАГА, дипломирани правник,
5. ЉИЉАНА ПРЕКАЈСКИ, економски техничар.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-19/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
292
На основу члана 31.Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) и члана 8. Одлуке о образовању
Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера (''Службени лист
општине Зрењанин'', број: 1/06 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
24.11.2008. године донела је
Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
У Савет за праћење примене Етичког
кодекса понашања функционера бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1.АЛЕКСАНДРА КХАЛАФ, дипл. дефектолог
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Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-20/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПАШЊАКА И
УТРИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана и
заменика члана Комисије за идентификацију
пашњака и утрина:
ЧЛАНОВИ:
1.МИЛОШ МИНИЋ, пољопривредни техничар
2. МИЛИВОЈ ЧОБАНИН, земљорадник
3. КУРАЈ ЈАНО, земљорадник
4. ВЕСНА КИРЋАНСКИ, дипл.правник
5. ГОРДАНА НАТАРОШ, инжењер геодезије
ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА:
1. БОШКО ВИДРИЋ, земљорадник
2. СТОЈАН КРАЉ, дип.инг.пољопривреде
3. ДУШКО ШЉАПИЋ,
4. МИХАЉ НАЂ, земљорадник
5. РАДОВАН ФРАНЦУСКИ, професор историје
II

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2.ДРАГАН ПРЕКАЈСКИ, дипломирани инжењер
ЗА ЧЛАНОВЕ:
3.МАРКИ АТИЛА, пензионер
4.ДРАГОМИР ЕРЕМИЋ, дипл.
машинства
5.БИЉАНА ГРЕК, дипл. економиста
II

инжењер

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-21/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 41. и 42.
Пословника Скупштине града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/08,
24/08 и 27/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПАШЊАКА И
УТРИНА
I
ОБРАЗУЈЕ
СЕ
Комисија
идентификацију пашњака и утрина.

за

II
Комисију чине седам чланова и њихови
заменици.
III
У Комисију за идентификацију пашњака
и утрина бирају се:
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. ВАСА ЈОВАНОВ, земљорадник
2. СВЕТЛИК ЈАНО, пољопривредник,
3. МИЛОВАН ЗЛАТКОВИЋ, агроном,
4. МИЛОШ МИНИЋ, угоститељ,
5. НЕНАД НИКОЛИЋ, правни техничар,
6. ХОРВАТ ЈОЖЕФ,
7. ВЕСНА КИРЋАНСКИ, дипл. правник
ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:
1. ПЕТАР ЋЕЛИЋ, техничар,
2. ЛАЗАР МОЈИН, пољопривредник,
3. МИРОСЛАВ ТУБИЋ, др вет. медицине,
4. СЛАВКО ЧОЛАКОВИЋ, правни техничар,
5. СИНИША КУКИН, грађевински техничар,
6. САБО РУДОЛФ,
7. ГОРДАНА НАТАРОШ, инжењер геодезије.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-22/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 23. и
члана 35. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), члана 40.
Пословника Скупштине града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/08,
24/08 и 27/08) и тачке 4. Решења о образовању
Анкетног одбора ради утврђивања разлога за
покретање стечајног поступка над АД ''Шинвоз''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 27/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА АНКЕТНОГ
ОДБОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА РАЗЛОГА
ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
НАД АД ''ШИНВОЗ'' ЗРЕЊАНИН
I
У Анкетни одбор ради утврђивања
разлога за покретање стечајног поступка над АД
''Шинвоз'' Зрењанин именују се:
1. БРАНИСЛАВ МАРКУШ, хемијски техничар,
2. ЈАН ЈАНОШИК, грђевински техничар,
3. ВЛАДИМИР ЗЛАТАНОВИЋ, дипл. правник,
4. ПЕТАР КРСТИЋ, хемијски техничар,
5. ЛАЗАР МАРЈАНСКИ, дипл. инг. рударства,
6. ЈОЖЕФ КАШЛИК, референт,
7. ЉИЉАНА ВЕГЕДЦКИ,
8. мр БОРИСЛАВ НИКИЋ, пензионер,
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-23/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и сходно члану 6. Одлуке о оснивању
привредног друштва ''Пословни инкубатор
Зрењанин'',
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 14/05)
Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА
СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
''ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН''
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана у
Скупштини привредног друштва ''Пословни
инкубатор
Зрењанин''
испред
општине
Зрењанин:
1. ИВАНА ПОПОВИЋ, професор информатике,
2. ИРЕНА ОБРАДОВИЋ, дипл.економиста.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-24/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 6. Одлуке о оснивању
привредног друштва ''Пословни инкубатор
Зрењанин'',
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 14/05)
Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
''ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН''
I
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У Скупштину привредног друштва
''Пословни инкубатор Зрењанин'' испред града
Зрењанина, именују се:
1. ЖИКА МРГИЋ, пољопривредник
2. ИВАНА ПОПОВИЋ, професор информатике.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-25/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07),
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.18/08,
24/08 и 27/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
ДРАГАН ПАВИЧЕВИЋ, дипл.правник
разрешава се дужности члана Градске изборне
комисије у сталном саставу у Зрењанину, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
ДРАГАН ПАВИЧЕВИЋ је именован за
члана Градске изборне комисије у сталном
саставу
у
Зрењанину
27.06.2008.године,
Решењем Скупштине града Зрењанина број 0659-3/08-I-04-01
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 20/08).
У међувремену именовани је поднео
оставку на дужност члана Градске изборне
комисије.
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На основу изнетог, Комисија за
персонална питања утврдила је Предлог Решења
о разрешењу члана Градске изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-26/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07),
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/08,
24/08 и 27/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
МИЛАН ТОМАШЕВИЋ, инжењер
машинства, именује се за члана Градске изборне
комисије у сталном саставу у Зрењанину, на
предлог Српске Радикалне странке.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08)
Драган Павичевић је именован за члана Градске
изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину, на предлог Српске Радикалне
странке.
Како је именовани поднео оставку, то је
наведена одборничка група доставила предлог да
се за члана Градске изборне комисије именује
Милан Томашевић, инжењер машинства.
На основу изнетог, Комисија за
персонална питања утврдила је Предлог Решења
о именовању члана Градске изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-27/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
300
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) и члана 17.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I

Образложење
Сагласно члану 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07) изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које
именује
скупштина
јединице
локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Решењем Скупштине града Зрењанина
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године

Разрешавају се дужности члана Управног
одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин:
- НЕБОЈША ЈАЊИЋ, представник запослених,
- ТРИПО НИНКОВИЋ, представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-28/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
301
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) и члана 17.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је

5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) и члана 30.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-30/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 9. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) и члана 30.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је

I
У Управни одбор ЈКП ''Водовод и
канализација'' Зрењанин именују се:
-САВИЦА КУЗМАНОВ, представник запослених,
-БРАНИСЛАВ АНЧИЋ, представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-29/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
302
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 9. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,

I
ЉУБОМИР
СРДИЋ,
представник
запослених, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
ЖЕЉКО
СОЛАРОВ,
представник
запослених, именује се за члана Надзорног
одбор ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин.
II
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Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-31/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
304
На основу члана 32. став 1. тачка 9. а у
вези члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 31. став 1. тачка 9. Статута Града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
У Решењу о именовању чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин број: 06-59-33/08-I04-01 од 27.06.2008. године (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 20/08), врши се следећа
измена:
У тачки I Решења о именовању чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин, под редним бројем
3. МИЛЕ
ЈОРГИЋ,
речи:
''самостални
истраживач'', замењују се речима: ''дипл. инг.
машинства''.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-32/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

305
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 10.
Одлуке о оснивању Народног музеја Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и
1/98) Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
ЈОЖЕФ СТАНКУЛОВ, службеник,
разрешава се дужности члана Надзорног одбора
Народног музеја Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-33/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
306
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 10. Одлуке о
оснивању
Народног
музеја
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и
1/98) Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
АНА ИШТВАН БАЈТАЈИ, именује се
за члана Надзорног одбора Народног музеја
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-34/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
307
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад општине
Зрењанин (''Међуоштински службени лист
Зрењанин'', бр. 1/92 и ''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 1/98) и члана 31. Статута Центра
за социјални рад општине Зрењанин, Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Управног одбора Центра за социјални рад
општине Зрењанин:
-МИЛИЦА ПЕТРОВ, дипл. социјални радник,
представник запослених,
-КАШАИ ЂЕРЂ, благајник, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-35/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
308
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад општине
Зрењанин (''Међуоштински службени лист
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Зрењанин'', бр. 1/92 и ''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 1/98) и члана 31. Статута Центра
за социјални рад општине Зрењанин, Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
24.11.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Центра за социјални
рад општине Зрењанин именују се:
- ОЛГИЦА КУРУЧЕВ, социјални радник,
представник запослених,
- КАШАИ ЂЕРЂ, благајник, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-36/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
309
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 10.
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 12/01) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Управног одбора Фонда за противпожарну
заштиту:
1.ГЕЗА БОДО, представник Општинског
ватрогасног савеза
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2.МИЛОРАД НИКОЛИЋ, представник Општинског ватрогасног савеза
3.ВОЈИСЛАВ ЦВЕТИЋ, представник Општинског ватрогасног савеза
4.ДРАГАН ЋАПИН, представник Општинског
ватрогасног савеза
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-39/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
310
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), и члана 10. Одлуке о
оснивању Фонда за противпожарну заштиту
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 12/01) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
I
У
Управни
одбор
Фонда
за
противпожарну заштиту именују се:
1.ИЛИЈА ПИШТИЊАТ, дипл. машински
инжењер, представник Општинског ватрогасног
савеза
2.МИЛОРАД НИКОЛИЋ, наставник, представник Општинског ватрогасног савеза
3.ЗОЛТАН ЈАКША, инг. заштите од пожара,
представник Општинског ватрогасног савеза
4.ЉУБОМИР РАДУЛОВИЋ, виши ватрогасни
официр, представник Општинског ватрогасног
савеза
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-40/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
311
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 12.
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 12/01) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Надзорног одбора Фонда за противпожарну
заштиту:
1.РАДИСЛАВ ШИКМАН, представник Скупштине општине
2.ЗОЛТАН ЈАКША, инг. заштите од пожара,
представник Општинског ватрогасног савеза
3.ЉУБОМИР РАДУЛОВИЋ, виши ватрогасни
официр, представник Општинског ватрогасног
савеза
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-41/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
312
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), и члана 12. Одлуке о
оснивању Фонда за противпожарну заштиту
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 12/01) Скупштина града

24. новембар 2008.

Број 28

Службени лист града Зрењанина

Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
I
У
Надзорни
одбор
Фонда
за
противпожарну заштиту именују се:
1.ДРАГОЉУБ РАЦИЋ, представник Скупштине
града
2.ВОЈИСЛАВ ЦВЕТИЋ, пензионер, представник
Општинског ватрогасног савеза
3. ДРАГАН ЋАПИН, секретар месне заједнице,
представник Општинског ватрогасног савеза
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-42/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
313
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
годинa, донела је

Страна 399

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-43/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
314
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ВЕСНА ГРБИЋ, именује се за члана
Школског одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Весни Грбић траје до истека
мандата
Школског
одбора
Зрењанинске
гимназије Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине
општине Зрењанин, број: 06-36-56/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН
I
СПОМЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ, дипл.
правник, разрешава се дужности члана
Школског одбора
Зрењанинске гимназије
Зрењанин, као представник родитеља.
II

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-44/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Страна 400

Број 28

24. новембар 2008.

Службени лист града Зрењанина

315
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
годинa, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН
I
ЂУРЂА РАДИЧЕВ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Економскотрговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин,
као представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-45/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
316
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН

Економско-трговинске школе ''Јован Трајковић''
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Ирени Тапавички траје до истека
мандата
Школског
одбора
Економскотрговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин,
који је именован 14.06.2006. године, Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3657/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-46/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
317
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
СОФИЈА СУБИН ТЕОДОСИЈЕВИЋ,
лекар, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

I
ИРЕНА ТАПАВИЧКИ, дипл. правник,
именује се за члана Школског одбора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

24. новембар 2008.

Број 28

Службени лист града Зрењанина

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-47/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
318
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЗОРИЦА ПАЈТАШЕВ, дипл.правник,
именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, као
представник родитеља.
II
Мандат Зорици Пајташев, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине
општине Зрењанин, број: 06-36-35/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-48/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
319
На основу члана 54. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града

Страна 401

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГАН НЕДЕЉКОВ, дипл. политиколог,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин,
као представник локалне заједнице, на лични
захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-49/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
320
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЕДИ ДАРУШИ именује се за члана
Школског одбора Основне
школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин, као представник
локалне заједнице.
II
Мандат Едију Дарушију, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине

Страна 402

Број 28

24. новембар 2008.

Службени лист града Зрењанина

општине Зрењанин, број: 06-36-32/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-113-50/08-I-10-00
Дана: 24.11.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
321
На основу члана 54. став 3. тачка 2. и 3.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 24.11.2008.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО
ЋОПИЋ'' ЛУКИЋЕВО
I

На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 24.11.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО
ЋОПИЋ'' ЛУКИЋЕВО
I
У Школски одбор Основне школе
''Бранко Ћопић'' Лукићево именују се:
- СЛАВИША СТОЈАНОВИЋ, дипломирани
економиста, представник локалне заједнице,
- ДАНИЈЕЛА БОРИЋ, представник родитеља
II
Мандат
Славиши
Стојановићу
и
Данијели Борић траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе ''Бранко
Ћопић'' Лукићево, који је именован 14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине
општине
Зрењанин, број: 06-36-45/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
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Ћопић'' Лукићево:
- БОРО ВИДОВИЋ, угоститељ, представник
локалне заједнице,
- ЉИЉАНА ПАСУЉЕВИЋ- КАНДИЋ,
инокоресподент, представник родитеља
II
Решење објавити у ''Службеном
града Зрењанина''.
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I
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пољ.
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лични захтев.
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ЕРНА ПЕТРАШКУ, именује се за члана
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