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 По извршеном сравњивању са изворним 
текстом, утврђено је да се у Одлуци о паркирању 
возила број 06-19-4/17-I од 14.02.2017. године, 
објављеној у ''Службеном листу града 
Зрењанина'' бр. 5/17 поткрала грешка, па се на 
основу Одлуке о објављивању Одлука и других 
прописа, о преузимању оснивачког права и 
издавању ''Службеног листа града Зрењанина'', 
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 
2/92 и ''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
1/08) врши  
 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 
I 

 
  У Одлуци о паркирању возила број 06-
19-4/17-I од 14.02.2017. године, објављеној у 
''Службеном листу града Зрењанина'' бр. 5/17 
врши се следећа исправка: 
 
  - У члану 22. став 1. у тачки 1. уместо 
броја ''15'' треба да стоји број ''14'' и у тачки 2. 
уместо броја ''19'' треба да стоји број ''20'', тако 
да члан 22. треба да гласи: 
 

''Члан 22. 
 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 казниће се за прекршај предузеће или 
друго правно лице ако: 
  1. Користи јавно паркиралиште супротно 
одредбама члана 14. ове одлуке, 
  2. Поступа супротно одредбама члана 20. 
става 1 тачкама 2, 3, 4. и 5. ове одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном у  
фиксном износу од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 
динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана  
 

 
 
казниће се физичко лице новчаном казном у 
фиксном износу од 5.000,00 динара.'' 
 
  - У члану 23. став 1. у тачки 3. уместо 
броја ''13'' треба да стоји број ''12''; у тачки 4. 
уместо броја ''16'' треба да стоји број ''15''; у 
тачки 5. уместо броја ''19'' треба да стоји број 
''18'' и у тачки 6. уместо броја ''21'' треба да стоји 
број ''20'', тако да члан 23. треба да гласи: 
 

''Члан 23. 
 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
20.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако: 
  1. Поступа супротно одредбама члана 8. 
став 3. ове одлуке, 
  2. Јавно паркиралиште корсти супротно 
одредби члана 9. став 1. ове одлуке, 
  3. Поступа супротно одредбама члана 12. 
ове одлуке, 
  4. Не поступа у складу са одредбама 
члана 15. став 1. алинеја 4. ове одлуке, 
  5. Поступа супротно одредбама члана 18. 
став 1. тачка 2.,5.,7. и 8. ове одлуке, 
  6. Поступа супротно одредбама члана 20. 
тачка 1.,6. и 7. ове одлуке. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара, казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана предузетник. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
8.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 
1. овог члана одговорно лице у правном лицу. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
5.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 
1. овог члана физичко лице.'' 
 

II 
 
 Исправку објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
                      СЕКРЕТАР 
            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                          Милан Мркшић, с.р. 
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 На основу члана 173. став 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 21/16), члана 47. тачка 13. и 
члана 107. став 3. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и 
5/17), Градско веће града Зрењанина на седници 
одржаној дана 01.03.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 
 
 I. У Решењу о образовању Жалбене 
комисије број 06-108-1/16-III од 24. августа 2016. 
године, са изменом број: 06-29-4/17-III од 21. 
фебруара 2017. године, тачка II. мења се и гласи: 
 
 ''II.  Комисија има три члана. 
   У Комисију именују се: 
 
   За Председника Комисије: 

 Милош Королија, заменик начелника 
Градске управе града Зрењанина 
 
 За чланове Комисије: 
 - Ненад Гавранић, секретар Градског 
већа града Зрењанина, 
 - Дуња Драшковић, запослена у Градској 
управи града Зрењанина.'' 
 
 II. Ово решење објављује се у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-32-2/17-III           
Дана: 01.03.2017. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
   ПРЕДСЕДНИК 
            ГРАДСКОГ ВЕЋА 

          Чедомир Јањић, с.р.   
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