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   На основу члана 51 став 3Пословника 
Скупштинеграда Зрењанина („Службени лист 
Града Зрењанина“, број 18/15 – пречишћен 
текст, 23/15 и 29/16), Комисија за прописе 
Скупштине Града Зрењанина, на седници, 
одржаној дана 26.12.2016. године, утврдила је 
пречишћен текст Одлуке о оснивању Установе 
„Резервати природе“ Зрењанин, који обухвата: 

  - Одлуку о оснивању Јавне установе 
„Резервати природе“ Зрењанин („Службени лист 
града Зрењанина“ број 31/16) и  
  - Одлуку о изменама Одлуке о оснивању 
Јавне установе „Резервати природе“ Зрењанин 
(„Службени лист града Зрењанина“ број 33/16) 

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ 
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН 

(пречишћен текст) 
 

I   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

   Овом одлуком Град Зрењанин оснива 
Установу„Резервати природе“ Зрењанин (у 
даљем тексту: Установа), за обављање  
делатности заштите природе која има за циљ: 
 
  - Обављање послова чувања и одрживог 
управљања заштићеним подручјима од локалног, 
регионалног, националног и међународног 
значаја, 
  - Обављање послова чувања и одрживог 
коришћења рибарских подручја и унапређивање 
стања рибљег фонда,  

  - Обезбеђење повољног стања објеката, 
инфраструктуре и културно-историјског наслеђа 
у  заштићеним подручјима, 
  - Унапређивање и подстицање руралног 
развоја у заштићеним подручјима као и 
прекограничне сарадње у вези очувања истих, 
 

 
  - Обезбеђивање услова и активно учешће 
упромоцији и коришћењу заштићених подручја 
у интересу развоја науке, културе, образовања, 
екотуризма, пољопривреде, шумарства, ловстваи 
осталих сродних областикрозреализацију 
пројеката из наведених области. 
 

Члан 2 
 

   Оснивач оснива Установу у циљу трајног 
обављања делатности обнове, заштите и 
унапређења заштићених природних добара, као 
добара од општег интереса и у том циљу има 
обавезу да помаже у раду установу својим 
стручно-саветодавним услугама, а такође 
материјално-финансијским улагањем у Установу 
ради остваривања циљева оснивања. У том циљу 
има право да надзире рад Установе и врши 
контролу над својим одлукама које Установа 
доноси, а на које сагласност даје оснивач, а 
посебно на Статут, давање гаранција авала, 
јемства, залога и другим средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса, услове располагања имовином 
Установе веће вредности која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђене овим актом, улагање 
капитала, статусне промене.  
   Средства за рад Установе обезбеђују се у 
буџету града Зрењанина, заједничким 
улагањима, донацијама, дотацијама, и из других 
извора сагласно Закону о заштити природе и 
другим законима који регулишу област заштите.  

   Оснивач има обавезу да пренесе новчана 
средства Установи ради исплате свих обавеза, 
како према запосленима тако и према трећим 
лицима. Установа је дужна да, у складу са 
законом, оснивачу и надлежним 
министарствима, доставља тромесечне извештаје 
о реализацији годишњег програма пословања, а 
оснивачу надлежном за послове финансија - 
месечне извештаје о роковима измирења 
новчаних обавеза 

Одлуком о оснивању Установе регулишу се 
следећа питања: 
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  - назив и седиште Оснивача; 
  - назив и седиште Установе; 

  - делатност Установе; 
  - износ средстава за оснивање и почетак 
рада Установе и начин обезбеђивања средстава; 
  - права и обавезе Оснивача и Установе; 
  - органи Установе; 
  - рокови за доношење статута и 
именовање директора и других органа Установе 
и 
  - друга питања која су од значаја за рад 
Установе. 
 

Члан 3 
 
   Установа има својство правног лица, које 
стиче уписом у судски регистар, са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним Законом, 
овом Одлуком и Статутом Установе. 
 
II   НАЗИВ ОСНИВАЧА 
 

Члан 4 
 
   Оснивач Установе „Резервати природе“ 
Зрењанин је Град Зрењанин (у даљем тексту: 
Оснивач) са седиштем у Зрењанину,улица Трг 
Слободе број 10, матични број 08002266. 
 

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 5 
 

   Пословно име Установе је: Установа 
„Резервати природе“ Зрењанин. 
   Пословно име Установе исписује се на 
српском језику – ћирилицом, као и на мађарском, 
румунском и словачком језику. 

   Седиште Установе је у Зрењанину, улица 
Бојводе Петра Бојовића број 2. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

Члан 6 
 

   Претежна делатност Установе је: 
9104  Делатност ботаничких и зоолошких вртова 
и заштита природних вредности 
    Осим претежне делатности, Установа ће 
обављати и друге делатности, као што су: 
0312 Слатководни риболов 
5811 Издавање књига 
5814 Издавање часописа и периодичних издања 

5819 Остала издавачка делатност 
7490 Остале стручне, научне и техничке 
делатности 
 

Члан 7 
 

    Промена делатности Установе врши се 
на начин предвиђен Статутом Установе, уз 
сагласност Оснивача. 
 
V ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗАОСНИВАЊЕ И 
ПОЧЕТАКРАДА УСТАНОВЕ И 
НАЧИНОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА 
 

Члан 8 
 

   Износ средстава за оснивање Установе 
износи 1.000,00 динара (словима: хиљадудинара) 
који се у целости уплаћује приликом оснивања 
Установе. 
  Средства за финансирање обављања 
делатности Установе обезбеђују се из: 
- буџета Града Зрењанина; 
- буџета Аутономне покрајине Војводине; 
- буџета Републике Србије; 
- прихода које Установа оствари обављањем 
делатности; 
- прихода које Установа оствари пружањем 
услуга другим корисницима; 
- донација, поклона, спонзорства, реклама и 
- других прихода које Установа оствари у складу 
са Законом. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И 
УСТАНОВЕ 
 

Члан 9 
 
  Права и обавезе Оснивача су да: 
- доноси акт о оснивању и престанку рада; 
- даје сагласност на Статут; 
- даје сагласност на програм рада; 
- разматра и усваја годишњи извештај и друге 
извештаје о раду; 
- именује и разрешава директора; 
- именује и разрешава управни и надзорни 
одбор; 
- обезбеди средства за обављање делатности; 
- друга права у складу са законом и актима 
оснивача. 

 
Члан 10 

 
 Градоначелник града Зрењанина даје 
претходну сагласност на: 
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  1. Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и  
  2. повећање броја запослених. 
 

Члан 11 
 

Права и обавезе Установе су да: 
 
- континуирано, благовремено и квалитетно 
обавља делатност за коју је регистрована; 
- рационално користи финансијска средства; 
- сарађује са Оснивачем у решавању свих 
значајних питања од интереса за обављање своје 
делатности; 
- да доставља Оснивачу годишње програме рада 
и пословања, финансијске планове и завршне 
рачуне, као и годишњи извештај о раду и 
пословању; 
- друге обавезе у складу са Законом и актима 
Оснивача. 
 
VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Члан 12 
 

Органи Установе су: 
 

- Директор, 
- Управни одбор и  
- Надзорни одбор. 
 

Директор 
 

Члан 13 
 

   Директор руководи Установом. 
   Директора именује Оснивач, на период 
од четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
   За директора Установе може бити 
именовано лице које испуњава опште услове 
прописане законом којим се уређују радни 
односи и посебне услове утврђене Статутом. 
   Ближи услови за именовање и разрешење 
директора, председника и чланова Управног 
одбора и Надзорног одбора биће утврђени 
Статутом Установе. 
 

Члан 14 
 

   Директор заснива радни однос на 
одређено време.  
   Директор је јавни функционер у смислу 
закона којим се уређује област вршења јавних 
функција.  
 

 

Члан 15 
 

   Директор: 
- заступа и представља Установу, без 
ограничења; 
- организује и руководи процесом рада; 

- предлаже годишњи програм рада и предузима 
мере за његово спровођење, 
- доноси акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова, 
- доноси финансијске извештаје, 
- извршава одлуке Управног одбора, 
- предлаже извештај о раду Установе, 
- доноси друге опште акте који нису у 
надлежности Управног одбора, 
- врши и друге послове одређене законом, овом 
Одлуком и Статутом Установе. 
 

Члан 16 
 

   Директор Установе може бити разрешен 
и пре истека мандата на који је именован у 
следећим случајевима: 
- ако постоје губици Установе; 
- када Установа не извршава своје законске 
обавезе. 
   Поступак и разрешење директора 
Установе покреће Oснивач по својој 
иницијативи или на иницијативу Управног 
одбора Установе. 
   О разрешењу директора Установе 
одлучује Скупштина града Зрењанина. 
 

Члан 17 
 

   Оснивач може, до окончања конкурса и 
именовања директора, именовати вршиоца 
дужности директора Установе. 
    Вршилац дужности  директора може ту 
функцију обављати до именовања директора, а 
најдуже годину дана од дана именовања. 
    Вршилац дужности директора има сва 
права, дужности и одговорности директора. 

 
Управни одбор 

 
Члан 18 

 
   Управни одбор је орган управљања 
Установом. 
   Председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Оснивач на период од 
четири године. 
   Управни одбор има председника и 
четири члана. 
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   У Управни одбор именују се два 
представника запослених у Установи, на начин 
одређен Статутом Установе. 
 

Члан 19 
 

   Председнику и члановима Управног 
одбора мандат престаје: 
1. истеком периода на који су именовани,  
2. оставком или  
3. разрешењем.  
 

Члан 20 
 

Управни одбор: 
- доноси Статут Установе; 
- одлучује о пословању Установе; 

- доноси програм рада Установе; 
- доноси Правилник о раду Установе уз 
претходно прибављену сагласност 
Градоначелника града Зрењанина; 
- усваја извештај о пословању, годишњи обрачун 
и финансијски план; 
- расписује конкурс и закључује уговор о раду са 
директором; 
- одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
законом; 
- доноси Пословник о свом раду; 
- одлучује о другим питањима утврђеним 
Законом и Статутом. 
 

Надзорни одбор 
 

Члан 21 
 

   Надзорни одбор је орган надзора над 
пословањем Установе. 
 
   Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач на период 
од четири године. 
   Надзорни одбор има председника и два 
члана.  
   У Надзорни одбор именује се један 
представник запослених у Установи, на начин 
одређен Статутом Установе. 
 

Члан 22 
 

   Председнику и члановима Надзорног 
одбора мандат престаје: 
1. истеком периода на који су именовани, 
2. оставком или  
3. разрешењем.  

 

Члан 23 
 

   Надлежности Надзорног одбора су: 
- врши надзор над пословањем Установе; 
- утврђује да ли се остварује план и програм рада 
Установе; 
- даје мишљење на програме рада; 
- даје мишљење на извештај о пословању, 
годишњи обрачун и финансијски план; 
- врши и друге послове утврђене Законом, 
Статутом и другим општим актима. 
 
VIII ИМОВИНА УСТАНОВЕ 
 

Члан 24 
 

   Установа има своју имовину којом  
управља и располаже у складу са законом, овом  
одлуком и уговором. 
   Имовину Установе чине право својине  
на покретним и непокретним стварима,  
новчаним средствима и хартијама од вредности  
и друга имовинска права која су пренета у  
својину Установе укључујући и право  
коришћења на стварима у јавној својини. 
   Установе може за обављање делатности  
од општег интереса користити средства у јавној  
и другим облицима својине, у складу са законом,  
одлуком Оснивача и посебним уговором. 

   Установа не може да отуђи односно да  
располаже објектима и другим непокретностима,  
постројењима и уређајима веће вредности који  
су у функцији обављања претежне делатности за  
коју је Установа основана. 
   Непокретним стварима у јавној својини,  
које су пренете у својину Установе у складу са  
законом, Установа може располагати у складу  
са законом и то: уз сагласност Оснивача за  
прибављање непокретности веће вредности, за  
чију набавку је у складу са законом потребно  
претходно обавештење о намери да се спроведе  
поступак јавне набаваке и за отуђење  
непокретности чија је вредност већа од  
вредности која је законом или другим прописом  
утврђена као горња граница јавне набавке мале  
вредности. 
   Установе може без сагласности  
Оснивача прибављати покретне ствари чија је  
набавка предвиђена годишњим програмом  
пословања и отуђивати покретне ствари мање  
вредности. 
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25 
 

   Оснивач ће посебним актом именовати 
вршиоца дужности директора Установе као и 
органе управљања.  
 

Члан 26 
 

   Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења.  
 

Члан 27 
 

   Овај пречишћен текст објавити у 
„Службеном листу града Зрењанина“  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
Број: 06-172-1/16-I   
Дана: 26.12.2016. год.  
З Р Е Њ А Н И Н    
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
          КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
                Данијела Тубин,с.р. 
 
407 
 

На основу члана 48. и члана 107. став 3. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14),  разматрајући захтев ЈП 
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 
сагласност на Ценовник услуга управљања 
пијацама, паркирањима и пословним простором  
Градско веће града Зрењанина је на седници 
одржаној дана  26.12.2016. године, донело  
следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  I. ДАЈЕ СЕ  сагласност  ЈКП "Пијаце и 
паркинзи" Зрењанин на следеће цене услуга 
управљања пијацама, паркирањима и пословним 
простором   
 
  1. Услуга управљања пијацама у 
власништву Града Зрењанина, на годишњем 
нивоу ...................................27.858.000,00 динара; 
 

 
  2. Услуга управљања јавним парки-
ралиштима у власништву Града Зрењанина, на 
годишњем нивоу………....33.681.000,00 динара; 
  3. Услуга управљања пословним 
простором у власништву града Зрењанина, на 
годишњем нивоу .................. 5.128.000,00 динара. 
 
Висина цене услуга на месечном нивоу 
одређиваће се на бази стварно остварених 
трошкова предузећа за дати месец, а на основу 
калкулације цене услуга у прилогу. 
 
  II.  На утврђене цене обрачунаће се ПДВ. 
 
  III. Приход остварен од  давања у закуп, 
односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе градови и 
индиректни корисници њиховог буџета 
представља приход Буџета града Зрењанина и 
уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода. 
 
  IV. Приход остварен по основу 
комуналне таксе за коришћење простора за 
паркирање друмских, моторних и прикључних 
возила на уређењин и обележеним местима 
представља приход Буџета града Зрењанина и 
уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода. 
 
  V.  Цене ће се примењивати од 
01.12.2016. године. 
 
  VI. Ово Решење објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-173-1/16-III 
Датум: 26.12.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н                          
 
      ПРЕДСЕДНИК 
    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
    Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу члана 48. и члана 107. став 3. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14),  разматрајући захтев ЈП 
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 
сагласност на Ценовник услуга издавања у закуп 
пословног и стамбеног простора  Градско веће 
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града Зрењанина је на седници одржаној дана  
26.12.2016. године, донело  следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  I. ДАЈЕ СЕ  сагласност  ЈП "Градска 
стамбена агенција" Зрењанин на следеће цене 
услуга издавања у закуп пословног и стамбеног 
простора:             
 
  1. Услуга управљања пословним 
простором у власништву Града Зрењанина, 
месечно  ................................1.494.398,60 динара; 
  2. Услуга управљања стамбеним 
простором у власништву Града Зрењанина, 
месечно ....................................797.268,07 динара.  
 
  II.  На утврђене цене обрачунат је ПДВ. 
 
  III. Приход остварен од  давања у закуп 
пословног и стамбеног простора представља 

приход Буџета града Зрењанина и уплаћује се на 
уплатни рачун јавних прихода. 
 
  IV.  Цене ће се примењивати од 
01.12.2016. године. 
 
  V. Ово Решење објавиће се у “Службе-
ном листу града Зрењанина”. 
   
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-173-2/16-III 
Датум: 26.12.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н     
    
     ПРЕДСЕДНИК 
    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
    Чедомир Јањић,с.р. 
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