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На основу члана 67. Закона о водама 
(''Сл. гласник РС'', 30/2010), члана 38. Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл. 
гласник РС', број 73/2010), члана 31. Статута 
Скупштине града Зрењанина (''Сл. лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
07.04.2011. године донела је 
 

О Д Л У К У  
О КОРИШЋЕЊУ ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ 

ПРОСТОРА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одређују се делови обале 
и воденог простора на унутрашњим водама  река 
Дунава, Тисе, Тамиша, канала Бегеја и канала 
Дунав – Тиса –Дунав Банатска Паланка – Нови 
Бечеј и другим природним и вештачким 
водотоцима и акумулацијама на подручју града 
Зрењанина, на којим се могу градити и 
постављати бродоградилишта, зимовници за 
пловила, луке, марине, пловећа тела, плутајући 
објекти, пристаништа, сидришта, скелски 
прелази, купалишта, стоваришта и други објекти 
на којима се могу држати туристичке, спортске, 
рекреационе и друге активности и 
манифестације. 
 Под изразима употребљеним у ставу 1. 
овог члана подразумевају се изрази утврђени 
Законом. 
 
II ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ 

МОГУ ГРАДИТИ И ПОСТАВЉАТИ 
 

 1. Пристаништа 
 

Члан 2. 
 

 Пристаништа за бродове са сопственим 
погоном и резервно  путничко пристаниште због 

високог водостаја, одређује се на левој обали 
Канала Бегеј, од км 20,0 до км 24,5.  

 
Члан 3. 

 
 За теретна пристаништа (складишта), 
одређују се делови обале и водених простора и 
то: 
1. На реци Тиси: 
- на левој обали, од км 37,7 до км 37,9; од км 
43,6 до км 44,3; од км 48,2 до км 49,0 
 
2. На Каналу Бегеј: 
- на левој обали канала, од км 3,5 до км 4,0; од 
км 20,32 до км 22,60, од км 24,50 до км 24,70; од 
км 25,25 до км 25,60; од км 28,0 до км 28,70; од 
км 29 + 0,15 до км 29 + 119; од км  30,0 до км 
30,5; од км 31,85 до км 32,20; од км 33,52 до км 
33,60; од км 33,90 до км 34,20. 
 
3. На Каналу Дунав – Тиса – Дунав Банатска 
Паланка – Нови Бечеј: 
- на левој обали канала, од км 86,0 до км 86,7; од 
км 107,70 до км 107,80; од км 117,0 до км 117,40; 
од км 127,0 до км 127,4. 
 
 2. Зимовници 
 

Члан 4. 
 

 За зимовање пловних објеката одређује 
се део обале и воденог простора:  
- на левој обали Канала Бегеј, од км 25,2 до км 
25,9, 
- на левој обали Канала Бегеј, од км 28,0 до км 
29,0. 
 
 3. Бродоградилишта  
 

Члан 5. 
 

 Део обале и воденог простора за 
бродоградилишта, одређују се: 
- на левој обали Канала Бегеј, испред уставе у 
Стајићеву, од км 8,6 до км 9,0, као помоћно 
бродоградилиште,  
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- на левој обали Канала Бегеј, броградилиште са 
свим  пратећим објектима, од км 32,1 до км 32,8. 
 
 4. Купалишта 
 

Члан 6. 
 

 Делови обале и воденог простора за 
купалишта, одређују се: 

- на левој обали реке Тисе, у Книћанину, од 
км 8,0 до км 9,0, 

- на левој обали реке Тисе, у Арадцу, код 
Жабаљског моста, од км 37,0 до км 37,5 

- на левој обали реке Тисе, у Елемиру , од км 
43,0 до км 43,6,  

- на левој обали реке Тисе, у Тарашу, од км 
47,0 до км 48,0,  

- на десној обали реке Тамиш, у Ботошу, од 
км 83,0 до км 84,0 

 
           5. Сидришта 
 

Члан 7. 
 

 Делови обале и воденог простора за 
сидришта, одређују се:  
- на левој обали реке Тисе код Жабаљског моста, 
од км 37,5  до км  37,7,  
- на Каналу Бегеј, рукавац код мотела, на левој и 
десној обали, 
- на десној обали Тамиша, у Ботошу, од км 84,0 
до км 84,2. 
 
 6. Скелски превоз 
 

Члан 8. 
 

 За скелски превоз, одређује се место у 
насељеном месту Тараш ('' Хајлаш''), на левој 
обали реке Тисе на км 46+300 м до км 46+400 м. 
 

7. Плутајући објекти 
 

Члан 9. 
 

 Плутајући објекти су пловила без 
сопственог погона која, по правилу, нису 
предвиђена за премештање нити за обављање 
посебних радова на унутрашњим водама 
(купатила, хангари, воденице, рибарске тикваре, 
куће за одмор, понтони, понтонски мостови, 
стамбене лађе, угоститељски објекти, сплав 
кућице, плутајуће радионице, талпе и слично). 

 
Члан 10. 

 
 Плутајући објекти, у смислу члана 9., 
могу се постављати на водном земљишту, под 
условом да не угрожавају пловни пут, као и да су 

постављени на локалитетима који омогућавају 
несметану колску и пешачку комуникацију. 
 Уколико плутајући објекат чини целину 
са објектом на копну, санитарни чвор се 
обезбеђује у оквиру објекта на копну.  
 Уколико је плутајући објекат самосталан, 
исти мора имати санитарни чвор у складу са 
претходно прибављеним санитарним условима, а 
отпадне воде се не могу упуштати у водену 
површину.  
 Плутајући објекти морају бити 
обезбеђени у складу са свим законом и овом 
Одлуком прописаним условима у погледу 
безбедности.  

Члан 11. 
 

 За добијање одобрења за постављање 
плутајућег објекта, подноси се Пројекат 
конструкције израђен од овлашћеног лица.  
 

Члан 12. 
 

 Талпе се постављају на воденом 
простору на којем је могуће поставити и 
организовати јавна или приватна купалишта, или 
у сврху приступа воденој површини за 
коришћење плутајућег објекта или пловећег 
тела.  

Члан 13. 
 

 Талпа за јавно купалиште се поставља на 
захтев заинтересованог лица и иста мора бити 
обезбеђена у складу са свим потребним атестима 
за безбедност.  
 За добијање одобрења за постављање 
талпи подноси се пројекат конструкције израђен 
од овлашћеног лица за ову врсту објеката.  
 Уколико се талпа поставља за прилаз 
воденој површини (за силаз до воде, прилаз 
сандолинама, чамцима и слично) иста може бити 
површине највише 4 м² и поставља се у складу 
са условима које издаје Дирекција.  
 Захтев за постављање талпе за прилаз 
воденој површини подноси се за период летње 
сезоне у периоду од 15. априла до 15. октобра, и 
одобрење се издаје за исти период.  
 По завршетку сезоне, талпа се вади из 
воде.  
 Уз захтев за добијање одобрења за 
постављање талпе, прилажу се претходно 
прибављени услови из члана 9. ове Одлуке.  
 

III ОДОБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ И 
ВОДЕНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 14. 
 

 Одобрење за коришћење обале и воденог 
простора, у смислу ове Одлуке, издаје Градски 
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орган управе надлежан  за послове саобраћаја, 
решењем. 
 Подносилац захтева за коришћење дела 
обале и воденог простора дужан је да, уз захтев 
за издавање решења о одобрењу органу из става 
1. овог члана поднесе претходно прибављене 
сагласности, и то:  
- сагласност органа надлежног за безбедност 
пловидбе, 
- сагласност јавног водопривредног предузећа, 
- сагласност Дирекције  за пловне путеве ''ПЛОВ 
ПУТ'' ,  
- урбанистичко – техничке услове Јавног 
предузећа ''Дирекције за изградњу и уређење 
града Зрењанина'', Зрењанин (у даљем тексту: 
''Дирекција''),  
- за пловне објекте који се повезују на градску 
електро-енергетску и водоводну мрежу, прилажу 
се и услови јавних и јавних комуналних 
предузећа. 
 Урбанистичке услове за постављање 
плутајућих и других објеката издаје Дирекција у 
складу са овом Одлуком, уз претходно 
прибављене услове Дирекције за водне путеве 
Републике Србије и надлежне Лучке капетаније, 
уколико је у питању река Тиса и Дунав, а 
уколико је у питању постављање плутајућег 
објекта на каналској мрежи и другим природним 
и вештачким водотоцима и акумулацијама на 
подручју града Зрењанина, уз претходно 
прибављену сагласност Покрајинског 
секретаријата за привреду и надлежног 
водопривредног предузећа, као и потребне 
услове противпожарне полиције и услове 
прикључења на водоводну и канализациону 
мрежу надлежног јавног комуналног предузећа 
на територији града Зрењанина.  
 

Члан 15. 
 

 Решење о одобрењу издаје се на период 
до 5 година, у зависности од врсте и намене 
објекта. 
 Против решења о одбијању захтева за 
издавање одобрења, подносилац захтева може 
изјавити  жалбу Градском већу града Зрењанина 
у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
Члан 16. 

 
 Решење о одобрењу престаје да важи пре 
истека периода за који је издато, ако корисник 
користи део обале и воденог простора мимо 
намене за коју је издато решење о одобрењу. 
 Против решења о престанку важења 
решења о одобрењу, корисник има право жалбе 
Градском већу града Зрењанина у року од 15 
дана од дана достављања решења. 

 
Члан 17. 

 
 Када кориснику дела обале и воденог 
простора истекне рок за који је донето решење  о 
одобрењу или решење о одобрењу престане да 
важи пре истека периода за који је донета, дужан 
је да:  
 1. Делове обале и воденог простора 
доведе у првобитно стање, 
 2. Престане да користи водоводне и 
канализационе  инсталације, приступни пут, и да 
обезбеди њихово несметано коришћење. 
 

IV ЗАБРАНЕ  
 

Члан 18. 
 

 Корисник обале и воденог простора је 
дужан да уреди, одржава и обележава обалу и 
водени простор, не оштећује и не загађује 
околину, и обезбеди неопходне услове за 
безбедно и несметано коришћење обале и 
воденог простора свим корисницима под 
једнаким условима. 
 

Члан 19. 
 

 На територији града Зрењанина, на 
Каналу Бегеј, забрањено је постављање било 
каквих плутајућих објеката, без обзира на 
њихову намену. 
 Забрањено је да се, коришћењем обале и 
воденог простора, угрожава безбедност 
пловидбе, сузажавање пловног пута и ометање 
пловидбе осталих учесника, угрожавање обале и 
режима вода, људских живота и њиховог 
здравља, материјалних добара и животне 
средине. 
 Забрањена је уз обални појас у ширини 
од 7 м, тзв. слободна радно-инспекцијска стаза, 
изградња било каквих објеката, садња 
вишегодишњег засада, постављање ограда и сл.  
 
V НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ 
ОДЛУКЕ  

Члан 20. 
 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке и 
аката донетих на основу ове Одлуке врши орган 
Градске управе надлежан за послове саобраћаја. 
 

VI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  
 

Члан 21. 
 

 Инспекцијски надзор над спровођењем 
ове Одлуке врши одељење комуналне 
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инспекције и одељење комуналне полиције 
Градске управе града Зрењанина . 
 

Члан 22. 
 

 У вршењу инспекцијског надзора, поред 
законских овлашћења, инспектор односно 
комунални полицајац дужан је да:  
 1. Контролише да ли власник објекта има 
решење о одобрењу  из члана 14. ове Одлуке,  
 2. Контролише да ли се  обала користи у 
складу са условима под којим је издато решење 
о одобрењу, 
 3. Записнички констатује стање дела 
обале и воденог простора приликом отпочињања 
и престанка њиховог коришћења, 
 4. Поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка. 
 У вршењу инспекцијског надзора, 
комунални инспектор, односно комунални 
полицајац може на лицу места наплатити 
мандатну казну власнику објекта, у складу са 
законским прописима и прописима града 
Зрењанина. 
 
 VII УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 23. 
 

 Власник пловног или плутајућег објекта 
дужан је уклонити објекат у року предвиђеном у 
Решењу донетом од стране комуналног 
инспектора ако је објекат постављен:  
- без одобрења надлежног органа,  
- постављен са одобрењем за постављање, ако је 
истекао рок за постављање назначен у одобрењу, 
односно ако је одобрење за постављање објекта 
престало да важи, или је истекао рок на које је 
земљиште дато у закуп, 
- постављен са одобрењем, а земљиште се 
приводи планом одређеној намени, или је 
потребно на месту објекта да се врше радови на 
комуналној инфраструктури, 
- постављен са одобрењем, а дуже од 60 дана не 
обавља делатност, а за делатност сезонског 
карактера дуже од 30 дана, 
- постављен са одобрењем, али се власник 
привременог објекта не придржава услова 
утврђених Решењем којим је одобрено 
постављање,  
- постављен са одобрењем, а планским 
документом је предвиђена његова замена, 
односно постављање другог објекта, 
- ако дође до укидања локалитета. 
 Против Решења комуналног инспектора 
о уклањању објеката може се поднети приговор 

Градском већу у року од 8 дана од дана 
достављања Решења.  
 

Члан 24. 
 

 У случају да власник објекта не поступи 
по Решењу инспектора у остављеном року, 
уклањање објекта извршиће се принудним путем 
на терет власника објекта.  
 Уколико је објекат који је постављен без 
одобрења прикључен на комуналну 
инфраструктуру, власник те инфраструктуре је 
дужан да онемогући њено коришћење. 
 

Члан 25. 
 

 Принудно уклањање објеката из 
претходног члана обавља комунална инспекција 
уз ангажовање предузећа које је оспособљено за 
обављање тог посла. 
 Смештај и чување принудно уклоњених 
објеката обезбеђује Градска управа, и иста не 
одговара за оштећења настала у оваквом случају 
при принудном уклањању, смештају и чувању 
уклоњених објеката.  
 Градска управа не сноси одговорност за 
робу која се налази у објекту који се уклања.   
 Приликом преузимања објеката 
уклоњених са јавне површине, власник је дужан 
да плати трошкове принудног уклањања и 
чувања. 

Члан 26. 
 

 Власник објекта се позива у року од 15 
дана од дана принудног уклањања објекта да 
преузме објекат уз обавештење да ће се, уколико 
не преузме објекат, у року од 15 дана од дана 
достављања позива исти продати на јавној 
лицитацији.  
 Ако власник не преузме принудно 
уклоњени објекат у року од 60 дана од дана 
принудног уклањања, Градска управа ће га 
продати на јавној лицитацији, а средства 
остварена од такве продаје користе се за 
подмиривање трошкова уклањања и чувања, а 
уколико иста нису довољна, разлика се 
наплаћује од власника.  
 За спровођење поступка јавне лицитације 
и продају објеката, Градоначелник ће именовати 
посебну комисију.  
 Кад принудно уклоњени објекат није 
могао бити продат на одржаној јавној 
лицитацији или је очигледно да ће трошкови 
лицитације бити несразмерни са износом 
добијеним продајом или постоји опасност од 
пропадања објекта, принудно уклоњени објекат 
ће се продати у слободној продаји.  
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 Ако се купац не може пронаћи у року од 
6 месеци, а власник није преузео објекат, 
принудно уклоњени објекат може да се употреби 
као опште добро, може да се преда у власништво 
предузећу или предузетнику коме је објекат 
поверен на чување, или се може уништити.  
 Средства остварена продајом 
привременог одузетог предмета приход су 
буџета града Зрењанина.  

 
VIII ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

 
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај 
правно лице ако:  
- без одобрења постави или користи објекат или 
део обале  и воденог простора (члан 14.),  
- поступи супротно својим дужностима и 
забранама утврђених овом Одлуком у члану 18. 
и 19., 
- не уклони постављен објекат по истеку рока 
важења одобрења или  га не  уклони по налогу 
комуналне  инспекције, односно комуналне 
полиције у складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се, за прекршај из 
става 1. овог члана, предузетник. 
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај из става 
1. овог члана и одговорно лице  у правном лицу. 
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се физичко лице за 
прекршај из става 1. овог члана. 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 
 Власник објекта из ове Одлуке који не 
поседује одговарајуће одобрење у смислу члана 
14. став 1. ове Одлуке дужан је исто прибавити у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 29. 
 

 Дирекција ће у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке сачинити и 
доставити Скупштини града План места за 
постављање пловних, плутајућих и других 
објеката на обалама и воденом простору на 
унутрашњим водама на територији града 
Зрењанина, у свему према одредбама 
Просторног плана града Зрењанина, Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама и 
Закона о водама. 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи Одлука о коришћењу обале и воденог 
простора на унутрашњим водама (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 8/92 и бр. 5/97). 
 

Члан 31. 
 

 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: 06-42-1/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09 -  исправка и 64/10 – Одлука 
Уставног суда), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
07.04.2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И 

ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 У члану 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене на 
територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10) додаје се нови став 2. 
који гласи: 
 ''Коришћење водних површина, јавних 
купалишта и других објеката на водним 
површинама регулисаће се посебном Одлуком 
Скупштине града Зрењанина''. 

 



07 април 2011. год.         Број 5           Службени лист града Зрењанина                                 Страна 67 

 

Члан 2. 
 

 У члану 26. после става 2. додаје се став 
3. који гласи: 
 ''Изузетно у периоду од првог новембра 
до тридесетог априла одобрење за постављење 
летње баште може се издати на период краћи од 
30 дана, уз услов да подносилац захтева за 
постављање летње баште поседује Урбанистичку 
сагласност.  
 Досадашњи став 3. и 4. постају ставови 4. 
и 5. 

Члан 3. 
 

 Чланови 99, 100. и 101. са називом 
одељка ''Пловећи објекти на водном земљишту'' 
се бришу.  
 Досадашњи чланови 102. до 114. постају 
чланови 99. до 111. 
 

Члан 4. 
 
 У члану 107. који постаје члан 104. на 
крају реченице брише се тачка и додају се речи: 
''Одељење комуналне полиције''. 
 

Члан 5. 
 
 У члану 108. који сада постаје члан 105. 
после става 4. додају се нови ставови 5. 6. и 7. 
који гласе:  
 ''Новчаном казном на лицу места у 
износу од 8.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице и предузетник ако 
поступи супротно одредбама овог члана из става 
1. алинеје 1.''. 
 ''Новчаном казном на лицу места у 
износу од 2.000,00 динара казниће се за 
прекршај из става 5. овог члана одговорно лице у 
правном лицу.'' 
 ''Новчаном казном на лицу места у 
износу од 2.000,00 динара казниће се за 
прекршај из става 5. овог члана физичко лице.'' 
 

Члан 6. 
 

 У члану 112. који постаје члан 109. на 
крају реченице брише се тачка и додају се речи: 
''Комуналне полиције''. 
 

Члан 7. 
 

 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: 06-42-2/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

42 
          На основу члана 2. и члана 6. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'' бр. 16/97 и 42/98 ) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' 
бр. 21/08 ) Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 07.04.2011.год. донела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ЗАШТИТИ И ОДРЖАВАЊУ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 1.  

 
          У Одлуци о заштити и одржавању 
комуналних објеката (''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 14/10 ) у члану 5. у ставу 1. тачке 
4 и 7. мењају се и гласе: 
          ''4. ЈП ''Градска стамбена агенција''  
           7. Јавна установа''Спортски објекти''.'' 
 

Члан 2. 
 

          У члану 8. речи: '' ЈП ''Пословни простор'' '' 
замењују се речима: ''ЈП ''Градска стамбена 
агенција''. 

Члан 3. 
 

          У члану 12. речи: ''Спортски савез града 
Зрењанина'' замењују се речима: ''Јавна установа 
''Спортски објекти'' Зрењанин''. 
 

Члан 4. 
 

          У члану 20. у ставу 1. иза броја: ''18'' додају 
се речи: ''тачкама 1, 2,3,4,8 и 9.'' 
 

Члан 5. 
 

          После члана 20. додаје се нови члан 20а 
који гласи: 

''20а 
 

          Новчаном казном на лицу места у износу 
од 8.000,00 дин. казниће се за прекршај правно 
лице ако поступи супротно забранама утврђеним 
чланом 18 тачкама 5, 6 и 7 ове Одлуке. 



Страна 68              Број 5                    Службени лист града Зрењанина                    07. април 2011. год. 

 

         Новчаном казном на лицу места у износу 
од 8.000,00 дин. казниће се за прекршај из става 
1. овог члана предузетник. 
          Новчаном казном на лицу места у износу 
од 2.000,00 дин. казниће се за прекршај из става 
1. овог члана одговорно лице. 
          Новчаном казном на лицу места у износу 
од 2.000,00 дин. казниће се за прекршај из става 
1. овог члана физичко лице. 
 

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: 06-42-3/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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          На основу члана 4. став 2. и члана 13. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 16/97 42/98) и члана 31. Статута 
града Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 
Члан 1. 

 
          У Одлуци о паркирању возила (''Службени 
лист града Зрењанина''бр.6/09, 17/09, 1/10, 2/10-
испр., 14/10-др.одлука и 1/11 ) члан 22. мења се и 
гласи: 

''22 
 

          Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако: 
1. Користи јавно паркиралиште супротно 
одредбама члана 15. ове Одлуке, 
2. Поступа супротно одредбама у тачкама 2, 3, 4 
и 5 члана 19. ове Одлуке. 
          З прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара. 

          За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 
          За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.'' 
 

Члан 2. 
 

          После члана 22. додаје се нови члан 22а. 
који гласи: 

''22а. 
 

          Новчаном казном на лицу места у износу 
од 8.000,00 дин. казниће се за прекршај правно 
лице ако: 
1. Поступа супротно одредбама члана 9. став 3. 
ове Одлуке, 
2. Јавно паркиралиште користи супротно 
одредби члана 10. став 1. ове Одлуке, 
3. Поступа супротно одредбама члана 13. ове 
Одлуке, 
4. Не поступа у складу са одредбама члана 16. 
став 1. алинеја 4  ове Одлуке, 
5. Поступа супротно одредбама члана 17. став 1. 
тачка 8.ове Одлуке, 
6. Поступа супротно одредбама члана 19. тачке 
1, 6 и 7 ове Одлуке. 
         Новчаном казном на лицу места у износу 
од 8.000,00 дин. казниће се за прекршај из става 
1. овог члана предузетник. 
          Новчаном казном на лицу места у износу 
од 2.000,00 дин. казниће се за прекршај из става 
1. овог члана одговорно лице у правном лицу. 
          Новчаном казном на лицу места у износу 
од 2.000,00 дин. казниће се за прекршај из става 
1. овог члана физичко лице.'' 

 
Члан 3. 

 
          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: 06-42-4/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 4. став 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
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општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исто), члана 8. 
став 1. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98), 
члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 31. 
тачка 8. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
07.04.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 3/08, бр. 
21/08 и 6/10) у члану 4. у ставу 2. после алинеје 
10. додаје се нова алинеја12. која гласи:  
 ''35.23- Трговина гасовитим горивима 
преко гасоводне мреже. 
Ова делатност обухвата: 

- продају гаса корисницима преко гасоводне 
мреже,  

- делатност трговаца, тржишних посредника 
или заступника који тргују гасним горивима 
преко система за дистрибуцију гаса којим 
управљају други.'' 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од  
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-5/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

45 
На основу члана 59. став 1. у вези са 

чланом 66. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС '', број 129/07), члана 31. 
став 1. тачка 20. и члана 108. став 1. Статута 
града Зрењанина, (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана  
07.04.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о Градској управи града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',  
број 24/08, 32/08, 6/09, 14/09, 18/10 и 20/10), у 
члану 13. додаје се нова тачка 13. која гласи: 

''13. Одељење за одбрану и ванредне 
ситуације''. 

У истом члану, досадашње тачке 13, 14, 
15, 16. и 17. постају тачке 14, 15, 16, 17. и 18. 
 

Члан 2. 
 
У члану 17. став 3. речи и зарез: ''послови 

пријема странака који се непосредно обраћају 
Градоначелнику и решавање по њиховим 
представкама, притужбама, захтевима и 
молбама,'' бришу се. 

 
Члан 3. 

 
У члану 18. став 3. речи и зарез: ''пријем 

странака које се непосредно обраћају 
Председнику и заменику Председника 
Скупштине града,'' бришу се. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 19. став 6. мења се и гласи: 
''Одељење обавља послове на изради 

Енергетског биланса града, предлаже енергетски 
план развоја града и мере за енергетску 
ефикасност, прикупља податке за припрему и 
израду анализа и извештаја о стању у области 
коришћења и управљања дистрибутивним 
системима у области енергетике, спроводи мере 
у циљу изналажења најрационалнијих решења у 
погледу енергетске ефикасности, предлаже 
увођење мониторинга у циљу додатних уштеда и 
смањења трошкова одржавања система у 
области енергетике и прати рад наведених 
система. Обавља поверене послове по Закону о 
енергетици (издавање енергетске дозволе за 
изградњу објеката за производњу топлотне 
енергије снаге преко 1MW и објеката за 
дистрибуцију топлотне енергије, издавање 
лиценци) и учествује у поступку доношења 
нормативних аката из ове области.'' 
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Члан 5. 
 

 После члана 25в додаје се члан 25г који 
гласи: 

''Члан 25г 
 
 Одељење за одбрану и ванредне 
ситуације обавља послове припрема за одбрану 
Града, привредних друштава, других правних 
лица и предузетника и предузима мере за 
усклађивање припрема правних лица у 
делатностима из надлежности Града с 
одбрамбеним припремама Аутономне покрајине 
и Планом одбране Републике Србије. Обавља 
послове израде планова одбране, предлаже мере 
за функционисање Града у ратном и ванредном 
стању, предлаже спровођење мера приправности 
и предузимање других мера потребних за 
прелазак на организацију у ратном и ванредном 
стању, обавља и друге послове у складу са 
законом. 
 Обавља послове израде плана и програма 
развоја система заштите и спасавања на 
територији града Зрењанина, предлаже 
спровођење мера и задатака цивилне заштите у 
складу са јединственим системом заштите и 
спасавања, обавља послове везане за 
функционисање Градског штаба за ванредне 
ситуације. Врши усклађивање планова заштите и 
спасавања Града са Планом заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама Републике Србије, као 
и са суседним јединицама локалне самоуправе, 
предлаже предузимање превентивних мера за 
смањење ризика од елементарних и других 
несрећа, обавља и друге послове у складу са 
законом.'' 

Члан 6. 
 

У члану 26. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: ''Служба Скупштине, 
Градоначелника и Градског већа обавља послове 
пријема странака које се непосредно обраћају 
Градоначелнику, Председнику и заменику 
Председника Скупштине града, као и решавање 
по њиховим представкама, притужбама, 
захтевима и молбама.'' 
 Досадашњи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 7. 
 

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: 06-42-6/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 25. став 1. тачка 6. 
подтачка 4. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09,73/10 и 
101/10), члана 6. тачка 12 и члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06) и члана 31. став 1. тачка 
3. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
07.04.2011. године, донело је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ  

ВРШИ ГРАДСКА УПРАВА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о накнадама за услуге које 
врши Градска управа (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 14/10 и 15/10 – исправка) у 
члану 10. став 1. после алинеје 1 додају се нове 
алинеје које гласе: 
- физичка лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите, 
- физичка лица у поступку остваривања права на 
дечији додатак, 
- физичка лица у поступку пријављивања 
чињеница за упис у матичне књиге, 
- физичка лица у поступку остваривања права по 
основу борачко-инвалидске заштите. 
 Досадашње алинеје 2. и 3. постају 
алинеје 6. и 7. 
 У истом члану у алинеји 7. на почетку 
алинеје се додаје реч ''органи'' и у тој алинеји на 
крају алинеје брише се реч '' града''. 
  

Члан 2. 
 

 У одељку ''Тарифа накнада за рад 
Градске управе'' у Тарифном броју 1 ''Списи и 
радње у области писарнице'' бришу се алинеје 2. 
и 3. и уместо њих додаје се нова алинеја која 
гласи: 
 ''-Разгледање, преписивање, односно 
фотокопирање списа из   
               архиве уз присуство архивара                                               
300 динара'' 
 Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 3. 
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Члан 3. 
 

 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: 06-42-7/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 6. и 23. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о образовању Савета за 
безбедност града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 24/08 и 1/11) члан 5. став 
1. мења се и гласи: 
 ''Савет за безбедност града састоји се од 
председника, заменика председника и чланова 
које именује Скупштина града''. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-8/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

48 
 На основу члана 34. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и чл. 31. и 108. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 07.04.2011. 
године донела је 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ 

ЗА  КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ БОТОШ 
 

Члан 1. 
 

 Одлуком о спровођењу комасације за 
катастарску општину Ботош (у даљем тексту: 
Одлука) одређује се спровођење комасације 
пољопривредног земљишта и премера 
грађевинског рејона катастарске општине 
Ботош, на основу програма комасације за КО 
Ботош број: II-320-8-226/2010 године од 
31.12.2010. године и сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Управе за пољопривредно земљиште број: 461-
01-0003/2011-15 од 28.01.2011. године.  
 

Члан 2. 
 

 Предмет комасације – премера 
(комасациона маса) су сва земљишта у подручју 
обухваћена КО Ботош, у укупној површини 6986 
хектара.  
 Границе комасационог подручја из става 
1. овог члана чине границе КО Ботош.  
 

Члан 3. 
 
 Учесници комасације су власници 
земљишта, објеката, засада и имаоци права у 
државној својини која су обухваћена 
комасационом масом и сва друга лица која на 
тим земљиштима имају стварно право или на 
закону заснован правни интерес.  
 

Члан 4. 
 

 Комасацију земљишта, на основу ове 
Одлуке спроводи Комисија за комасацију КО 
Ботош коју Скупштина града Зрењанина именује 
посебним Решењем. 
 Комисија има председника и седам 
чланова и исто толико заменика. 
 За председника комисије и заменика 
председника именује се дипл. правник са 
положеним правосудним испитом, а за чланове 
комисије и заменике чланова именује се по један 
дипл. инг. пољопривреде, геодетски инжењер, 
дипл. инг. шумарства, дипл. инг. архитектуре 
или просторног планирања и три представника 
месне заједнице као представници учесника 
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комасације подручја које се обрађује 
комасацијом.  
 Стручне и административне послове 
комисије обавља секретар комисије, 
дипломирани правник из редова запослених у 
Градској управи. 
 Комисија образује поткомисију за 
комасациону процену земљишта, поткомисију за 
процену вредности дугогодишњих засада и 
објеката, као и друга стручна тела за 
предузимање појединих радњи у поступку 
комасације.  
 Комисија доноси решење о надели 
земљишта учесницима комасације.  
 Надзор над извршеним геодетско – 
техничким радовима у поступку комасације 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
државном премеру и катастру.  
 

Члан 5. 
 
 Комасација КО Ботош финансираће се у 
складу са Годишњим програмима заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у граду Зрењанину. 
 

Члан 6. 
 

 Од дана објављивања ове одлуке не може 
се вршити изградња објеката и подизање 
вишегодишњих засада и усева на комасационом 
подручју, а што је у складу са чланом 36. Закона 
о пољопривредном земљишту (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06, 65/08 – др. Закон и 41/09). 
Власник земљишта нема право накнаде за 
улагања у објекат или вишегодишњи засад на 
земљишту у комасационој маси, ако је та 
улагања извршио после дана објављивања 
Одлуке о спровођењу комасације за ову 
катастарску општину.  
 

Члан 7. 
 

 Поступак комасације КО Ботош 
спроводиће се на основу Закона о 
пољопривредном земљишту и у складу са 
начелима комасације и Програмом комасације 
КО Ботош (град Зрењанин) које ће донети 
Скупштина града Зрењанина.  

 
Члан 8. 

 
 Овa Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-9/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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Ha основу члана 32. става 3. Закона о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
PC", бр. 62/2006. 65/2008 и 41/2009) и чл. 31. и 
108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 07.04.2011. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О НАЧЕЛИМА ЗА РАСПОДЕЛУ  
ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИЦИМА  

КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКОЈ  

ОПШТИНИ БОТОШ 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Начелима одређује се начин 

груписања земљишта на којима постоји право 
својине и право коришћења, земљишта која се 
остављају у фактичком стању, начин под којим 
се условима се обезбеђују пољозаштитни 
шумски појасеви, начин груписања земљишта 
чланова истих пољопривредних газдинстава. 
време привремене предаје земљишта, зграда и 
других објеката и редослед позивања учесника 
комасације на расправе које спроводи Комисија 
за комасацију. 

Члан 2. 
 

Предмет комасације и премера су сва 
земљишта у катастарској општини Ботош 
(комасациона маса). 

Расподелу земљишта из комасационе 
масе учесника комасације у катастарској 
општини Ботош врши Комисија за комасацију (у 
даљем тексту: Комисија) на основу Закона о 
пољопривредном земљишту и на основу ових 
начела. 

Члан 3. 
 

У поступку комасације КО Ботош сви 
учесници комасације су равноправни, без обзира 
на величину земљишног поседа којег су унели у 
комасациону масу и без обзира да ли се ради о 



07 април 2011. год.         Број 5           Службени лист града Зрењанина                                 Страна 73 

 

имаоцима права својине или права коришћења 
на земљишту у државној и приватној својини. 

 
Члан 4. 

 
Све радње у поступку комасације врше 

се јавно, уз учешће учесника комасације. 
Учесници комасације у току целог 

поступка комасације имају право увида у 
елаборате и осталу документацију. 

У току поступка комасације учесници 
комасације могу подносити приговоре и друга 
правна средства у, складу за законом. 

 
Члан 5. 

 
Учесник комасације добија из 

комасационе масе одговарајуће земљиште 
приближно исте укупне вредности, a пo 
могућности исте катастарске културе и 
удаљености од сопственог економског дворишта 
и утицаја вода на искоришћавање земљишта. као 
и положаја који пружа приближно исте 
могућности у погледу начина обраде. 

Просечна удаљеност се цени на основу 
укупне удаљености свих земљишта које је 
учесник комасације унео и земљишта које је 
добио из комасационе масе. 

При расподели земљишта из 
комасационе масе сваки учесник комасације 
мора да добије што боље заокружено земљиште, 
правилнијег облика и на мањем броју места него 
што је унео у комасациону масу, уколико је унео 
земљиште на два или више места. 
 

Члан 6. 
 

Расподела комасационе масе врши се на 
основу утврђене и прихваћене комасационе 
процене земљишта. Учесницима комасације даће 
се приближно иста вредност земљишта 
земљишту које су унели у комасациону масу и 
то изражену у процембеним јединицама. 

Ако учесник комасације добије из 
комасационе масе земљиште веће вредности 
него што је оно које је унео у комасациону масу 
уплатиће у комасациону масу разлику између 
вредности тих земљишта у новцу, а ако добије 
земљиште мање вредности разлика мање 
вредности исплатиће се такође у новцу. 

 
Члан 7. 

 
Приликом расподеле комасационе масе 

настојаће се, у колико је то могуће, да се ранијем 
власнику или кориснику поново доделе заливни 
системи, бунари,  дугодишњи засади (воћњаци и 
виногради) у колико су они подигнути или 
саграђени пре почетка комасације. 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  
 
НАЧИН  ГРУПИСАЊА  ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 8.  

 
Приликом расподеле земљишта из 

комасационе масе извршиће се груписање 
земљишта тако да сваки учесник комасације 
добије што боље заокружено земљиште у једном 
потезу. 

Имаоцу права својине даје се земљиште 
из комасационе масе правилнијег облика него 
што је унето у комасациону масу и на мање 
места у колико је у комасациону масу унето 
земљишта на два или више места, ако се 
Комисија и учесници комасације другачије не 
споразумеју. 

Члан 9. 
 

Учеснику комасације не може се дати 
земљиште на више места него што је имао 
земљишта које је унео у комасациону масу. 
 

Члан 10. 
 

Ималац права својине може у поступку 
комасације предложити да приликом расподеле 
комасационе масе добије земљиште које је 
регистровано код свог газдинства, односно 
поред својих сродника или других лица са 
којима заједнички обрађује земљиште или им 
земљиште даје у закуп. 

 
ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЧЛАНОВА ИСТОГ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

 

Члан 11. 
 

Учесници комасације који сачињавају 
исто пољопривредно газдинство могу од 
Комисије тражити да им се додели земљиште 
једно поред другог у циљу лакшег и 
економичног обрађивања земљишта. 

Захтев из става 1. овог члана Комисија је 
дужна узети у обзир и настојати да се таквим 
захтевима удовољи, где је то могуће, у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту. 

 

ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ОСТАЈЕ У  
ФАКТИЧКОМ СТАЊУ 

 

Члан 12. 
 

Земљишта у изграђеном и неизграђеном 
делу грађевинског подручја остају у фактичком 
стању. 

Учесник комасације и Комисија ради 
стварања већих и правилнијих парцела које би 
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омогућиле економичнију пољопривредну 
производњу могу сагласно извршити замену 
земљишта у неизграђеном делу грађевинског 
подручја за земљиште у ван грађевинском реону. 

Вредност земљишта у неизграђеном делу 
грађевинског подручја, у случају споразума о 
замени у смислу става 2. овог члана, утврђује се 
као прва класа земљишта у ван грађевинском 
подручју. 
 

ПОЉОЗАШТИТНИ ШУМСКИ ПОЈАСЕВИ 
 

Члан 13. 
 

У циљу заштите животне средине, 
заштите земљишта од утицаја ветрова. вода и 
стварања повољније микроклиме, обезбеђују се 
пољозаштитни шумски појасеви. 

Пољозаштитни шумски појасеви ће се 
лоцирати у складу са Главним пројектом 
подизања пољозаштитних појасева на подручју 
града Зрењанина. 
 

ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ ПРЕДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 14. 
 

Привремена расподела земљишта, зграда 
и других објеката из комасацоине масе отпочеће 
кад се стекну сви фактички и формално-правни 
услови а завршиће се до 1.12.2013. године. 

Привремена примопредаја земљишта. 
зграда и других објеката извршиће се пре 
доношења решења о расподели комасационе 
масе о чему ће Комисија направити записник. 
 

Члан 15. 
 

Сви учесници комасације дужни су да 
приликом примопредаје земљишта очисте 
земљиште које се предаје у комасациону масу. 
Учесник комасације дужан је да очисти 
земљиште од пањева, шибља, од сламе, сена, 
кукурузовине и сличног до привремене 
примопредаје земљишта у посед. 

Ако учесник комасације не поступи у 
складу са одредбама из наведених ставова 
Комисија ће дати налог да се потребни радови 
изврше на терет тог учесника комасације. 
 

РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА УЧЕСНИКА 
КОМАСАЦИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ 

КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ 
 

Члан 16. 
 

Редослед позивања учесника комасације 
на расправу приликом расподеле комасационе 
масе почиње од табли које се налазе на граници 

атара и врши се редом по таблама до насеља 
Ботош, тако да се учесници комасације позивају 
по следећем редоследу: 
• учесници који су пре комасације имали 

земљиште на једном месту, 
• учесници који станују у другим местима ван 

Ботоша, 
• старачка домаћинства, 
• остали учесници по редном броју исказа 

земљишта. 
• имаоци права коришћења земљишта у 

државној својини. 
 

МРЕЖА ПОЉСКИХ ПУТЕВА И 
КАНАЛСКА МРЕЖА 

 
Члан 17. 

 
Мрежа пољских путева и каналска мрежа 

формираће се и пренети на терен на основу 
главног пројекта мреже пољских путева за 
катастарску општину Ботош, који усваја 
Комисија по прибављеном мишљењу учесника 
комасације. 

Члан 18. 
 

Ако се у поступку комасације, услед 
изградње нове мреже пољских путева, каналске 
мреже, пољозаштитних шумских појасева и 
осталих јавних објеката, које треба изградити на 
комасационом подручју, да би се омогућило 
боље искоришћавање земљишта, као и изградње 
објеката од инвестиционог значаја, смањи 
укупна површина земљишта, односно вредност 
комасационе масе коју треба доделити 
учесницима комасације.Сваком учеснику 
комасације доделиће се сразмерно мања 
површина, односно вредност земљишта од 
површине односно вредности земљишта унетог 
у комасацину масу. 

Ако се услед смањења мреже пољских 
путева путева и канала и осталих јавних 
објеката, повећа укупна површина земљишта у 
комасационој маси, вишак земљишта постаје 
државна својина, корисник Град Зрењанин. 

 
III ЗАВРШНE ОДРЕДБE 

 
Члан 19. 

 
Овa Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-10/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

50 
 На основу члана 31. став 1. тачка 8. и 
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града на седници одржаној дана  
07.04.2011.године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕУЗИМАЊУ УДЕЛА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ  У ''РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА 
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

- БАНАТ'' Д.О.О. ЗРЕЊАНИН 
 

I  УСВАЈА СЕ закључак Владе 
Републике Србије 05 бр. 023/1125/2011. године 
од 24.02.2011.године којим је усвојен текст 
Уговора о преносу без накнаде власничког удела 
Републике Србије на Град Зрењанин и 
''Регионалном центру за друштвено-економски 
развој - Банат'' Д.О.О. Зрењанин. 

II   Град Зрењанин прима власнички удео 
Републике Србије у целини као и сва оснивачка 
права и обавезе Републике Србије у 
''Регионалном центру за друштвено-економски 
развој - Банат'' Д.О.О. Зрењанин. 
 III На основу ове Одлуке закључити 
предложени Уговор о преносу удела републике 
Србије на Град Зрењанин у ''Регионалном центру 
за друштвено-економски развој - Банат'' Д.О.О. 
Зрењанин, који се налази у прилогу ове Одлуке и 
чини њен саставни део. 
 IV  Овлашћује се Градоначленик града 
Зрењанина др Милета Михајлов да у име Града 
Зрењанина потпише Уговор из претходне тачке. 
 V  На основу ове Одлуке и Уговора 
закљученог на основу две Одлуке извршити 
упис у књигу удела пренос удела Републике 
Србије на Град Зрењанин. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-11/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 

51 
На основу члана 32. тач. 2. и 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. став 1. тач. 2. и 6. и 
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 07.04.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ 
СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ЗА 2011. ГОДИНУ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ 
КОМИТЕТА У ЗРЕЊАНИНУ 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о обезбеђивању средстава у 
буџету за 2011. годину за учешће у финансирању 
пројекта санације зграде Комитета у Зрењанину 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 1/11), у 
члану 2. став 2. мења се и гласи: 
 ''Учешће се обезбеђује у складу са 
Јавним позивом и Програмом ванредне подршке 
грађевинској индустрији у условима светске 
економске кризе у 2010. години, усвојеним 
Закључком Владе Републике Србије 05 број 351-
4192/2010 од 03.06.2010. године, у висини од 
10% од вредности пројекта (са ПДВ-ом) што 
износи 4.000.000,00 динара, с обзиром да је 
укупна вредност пројекта санације зграде 
Комитета у Зрењанину 40.000.000,00 динара.'' 
 

Члан 2. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном  листу града 
Зрењанина''.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-12/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

52 
На основу члана 32. тач. 2. и 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. став 1. тач. 2. и 6. и 
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
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Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 07.04.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

СЕРВИСИРАЊА ДУГА У ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ 
КОМИТЕТА У ЗРЕЊАНИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Одлука о прихватању обавезе 
сервисирања дуга у финансирању пројекта 
санације зграде Комитета у Зрењанину (у даљем 
тексту: Одлука) доноси се ради кандидовања 
пројекта за финансирање санација зграде 
Комитета у Зрењанину по Јавном позиву 
Министарства животне средине и просторног 
планирања за кандидовање пројекта за 
финансирање изградње, реконструкције, 
односно адаптације школа и обданишта, 
здравствених установа, спортских објеката, 
институција културе, објекaта станоградње и 
других објеката од јавног значаја у 2010/2011. 
години. 

Члан 2. 
 
 Укупна вредност пројекта из члана 1. ове 
Одлуке износи 40.000.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
 
 Финансирање санације зграде Комитета 
у Зрењанину вршиће се на следећи начин: 
 - 10% укупне вредности пројекта у 
износу од 4.000.000,00 динара обезбеђује град 
Зрењанин на име сопственог учешћа у пројекту, 
 - 10% укупне вредности пројекта, у 
износу од 4.000.000,00 динара обезбеђује се из 
средстава Министарства животне средине, 
рударства и просторног планирања, 
 - 80% укупне вредности пројекта, у 
износу од 32.000.000,00 динара обезбедиће се из 
кредита пословних банака. 
 Фонд за развој РС, као и комисионар у 
овом правном послу, задужује се код банака које 
учествују у реализацији Програма ванредне 
подршке грађевинској индустрији у условима 
светске економске кризе у 2010. години.    
 

Члан 4. 
 
 Укупна средства за отплату кредита 
пословним банкама (80% вредности пројекта 
обезбеђују се на следећи начин: 

- износ од 16.000.000,00 динара - из 
средстава Министарства финансија РС, 

- износ од 16.000.000,00 динара - из 
средстава обезбеђених у буџету града 
Зрењанина. 

Члан 5. 
 

 Град Зрењанин прихвата обавезу 
сервисирања дуга по основу кредита у износу од 
16.000.000,00 динара, увећаном за референтну 
каматну стопу НБС плус 2,5%, која се 
обрачунава применом конфорне методе. 
 Рочност кредита из става 1. овог члана је 
пет година од дана повлачења средстава, 
односно ефектуирања уговора о кредиту, са 
једном годином периода почека. 
 

Члан 6. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о прихватању обавезе 
сервисирања дуга у финансирању пројекта 
санације зграде Комитета у Зрењанину 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 1/11). 
 

Члан 7. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном  листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-13/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

53 
На основу члана 31. став 1. тачка 28. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и члана 30. Одлуке о 
заштитнику грађана (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 10/03 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', број 24/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 07.04.2011. 
године разматрала је Седми годишњи извештај 
заштитника грађана о активностима, стању 
људских права и правној сигурности који је 
поднео заштитник грађана за територију града 
Зрењанина и констатовала: 
- извештај обухвата седму годину рада овог 
органа у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2010. године; 
- писменом представком заштитнику грађана се 
обратило 57 грађанки и грађана; 
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- на рад Градске управе поднето је 15 
представки; на рад Предшколске установе 
Зрењанин 8 представки, на рад ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'' 1 представка, на рад ЈКП ''Градска 
топлана'' 2 представке, на рад ЈКП ''Водовод и 
канализација'' 1 представка, на рад Центра за 
социјални рад 19 представки и на рад осталих 
органа управе града било је 11 представки; 
- дата је оцена о стању људских права и правној 
сигурности у граду Зрењанину. 

На основу тог Извештаја и изведених 
констатација Скупштина града је донела 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Размотрен је Седми годишњи извештај 
заштитника грађана за територију града 
Зрењанина о остваривању људских и мањинских 
права у 2010. години. 

2. Овај Извештај објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и средствима јавног 
информисања. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-16/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
СЕДМИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Увод 

 
Заштитник грађана једном годишње, 

најкасније до краја марта месеца, подноси 
Скупштини града извештај о својим 
активностима, стању људских права и о правној 
сигурности у Граду у претходној календарској 
години. 

Садржина овог извештаја прописана је 
Одлуком о заштитнику грађана Града 
Зрењанина. Извештај према Одлуци о 
заштитнику грађана садржи број и структуру 
представки, општу оцену рада органа управе са 
становишта примене прописа, уочене пропусте и 

препоруке за њихово отклањање, као и критике 
и похвале појединим органима управе и 
функционерима. Извештај садржи обавезно и 
делове о стању у области права националних 
мањина, права детета и равноправности полова. 

Овај извештај подноси  Скупштини града 
Заменица задужена за заштиту права детета и 
равноправност полова која обавља функцију 
заштитника грађана до избора новог, као и 
Заменик заштитника грађана задужен за 
заштитну права националних мањина. 

Овај годишњи извештај  обухвата период 
од 01.јануара 2010 до 31.децембра 2010. године. 
Он приказује реално   стање људских права у 
граду Зрењанину,  даје оцену правне сигурности 
у граду, као и активностима 
Заштитника/заштитнице грађана и заменика 
заштитника грађана задуженог за заштиту права 
националних мањина.  
 
Извори права 
 

Набројаћемо  неке    изворе права  као што 
су :  Повеља Уједињених нација, Универзална 
декларација о правима човека, Међународни 
пакт о грађанским и политичким правима, 
Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима, Европска конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода, 
Конвенција о елиминисању свих облика 
дискриминације жена, Опциони протокол уз 
Конвенцију о елиминисању свих облика 
дискриминације жена, Конвенција Уједињених 
нација о правима детета, Општи протокол за 
заштиту деце од злостављања и занемаривања, 
Устав Републике Србије, Закон о родној 
равноправности, Национални план акције за 
децу, Породични закон , Закон о забрани 
дискриминације Закон о локалној самоуправи, 
Статут града Зрењанина итд. 
 
Поступак пред заштитником грађана 
 

Заштитник грађана града Зрењанина 
поступа по представкама грађанки/грађана 
поднетих у писаној форми, и по сопственој 
иницијативи. Пре него што поднесе представку, 
подносилац је у обавези да своја права заштити у 
правном поступку, уколико то није случај, 
представка се одбацује. 

Када прими представку, Одлука о 
заштитнику грађана Зрењанина предвиђа 
поступак по коме заштитник грађана  поступа, 
уколико не постоје процесни разлози због којих 
се представка може одбацити, или уколико 
чињенице и околности наведене у представци не 
указују на неоснованост представке.  Одлука 
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таксативно набраја случајеве због којих се 
представка одбацује, а уколико се  оконча 
доношењем одлуке о одбацивању , иста је 
коначна.  

Уколико испуњава услове за поступање, 
доноси се одлука о покретању истраге у којој су 
органи , организације, јавна предузећа против 
којих је покренута, дужни да заштитнику 
грађана омогуће доступност свих просторија, 
информација, докумената од важности за 
истрагу па чак и оних који представљају 
државну, службену, пословну и професионалну 
тајну. Заштитник грађана има слободан приступ 
свим просторијама у којима се обављају послови 
органа управе, а у било које време и без посебне 
најаве може посетити све здравствене установе у 
којима се врши обавезно психијатријско лечење. 

Уколико се након спроведеног поступка 
утврди повреда неког људског права или  да 
постоји неко неправилно поступање у раду 
органа управе доноси се одлука у форми 
препоруке, предлога или мишљења по којем је 
орган дужан да заштитника грађана обавести о 
мерама које је предузео.Уколико се не поступи 
по одлуци, заштитник грађана обавештава о 
томе непосредно виши орган, као и јавност. 
Јавност у раду заштитника грађана од  велике је  
важности за рад овог органа. Заштитник грађана 
има обавезу да у свакој фази поступка,  
обавештава јавност чиме се стављају на  увид 
најширој јавности појединачни примери 
погрешног као и исправног рада појединих 
органа чији  рад испитује. 

Препоруке се  објављују како би се 
информисала јавност о питањима значајним за 
остваривање њихових права , о проблемима 
везаним за њихово остваривање, као и о кршењу 
појединачних права грађанки/грађана од стране 
органа управе града.  Заштитник грађана може 
поднети  и посебан извештај Скупштини града 
уколико оцени да то захтевају нарочито важни 
разлози. Овај извештај као и посебан извештај 
само је један од начина обавештавања јавности о 
непоступању по препорукама заштитника 
грађана. 
           
Први део - стање људских права 
 

Број и структура представки 
грађанки/грађана 
 

Одлука о заштитнику грађана града 
Зрењанина прописује да се заштитнику грађана  
може обратити свако правно или физичко лице, 
које сматра да су му актом, радњом или 
нечињењем органа управе повређена права. 
Представка се подноси у писаном облику 
укључујући све начине електронске 

комуникације. Орган заштитника грађана 
поступао је у свим случајевима оваквог 
обраћања грађанки/грађана, осим када се 
грађанке/грађани обраћају петицијом. Наиме 
дешавало се да грађанке/грађани путем 
електронске поште дефинишу проблем групе  
лица, а при томе наведу идентитет више лица, 
тако да заштитник грађана не зна које лице је 
поднело представку.  

У просеку око 60 грађанки/грађана 
месечно се обрати заштитнику грађана. Разлози 
обраћања се односе на проблеме остваривања 
права на рад, права на социјална давања, на  
немогућност  исплате рачуна за грејање, струју, 
воду итд.  притужбе на рад службеника у 
појединим органима управе Града.  Велики је 
број  усмених жалби на проблеме који се односе 
на  међуљудске односе. Такође је чест случај да 
се грађанке/грађани обраћају заштитнику 
грађана са проблемима који се односе на судске 
спорове који су у току. У таквим случајевима 
грађанке/грађани  упућују се  канцеларији 
бесплатне правне помоћи. 

Представком у писаном облику обратило  
се 57 грађанки и грађана. На основу тога,  овај 
орган поступао је и примењивао овлашћења на 
основу Одлуке о заштитнику грађана града 
Зрењанина. Приказаћемо садржај представки 
грађана  које су у извештајном периоду биле 
предмет решавања органа заштитника 
грађанки/грађана. 

У периоду од 01.01.2010. до 
31.12.2010.године писменим путем обратило се 
57 грађанки и грађана.  Грађанке/грађани жалили 
су се на повреду својих права учињених од 
стране градске управе, јавних предузећа, 
установа, органа и оргаизација која врше јавна 
овлаћшења а чији је оснивач град Зрењанин,  
конкретно њихове представке биле су усмерене : 

-  на рад Градске управе – Одељење 
инспекција – Одсек комуналне инспекције,  
затим Одељења за послове урбанизма, стамбене 
и комуналне послове и заштиту животне средине 
– Одсек за грађевинске послове, Одељење 
инспекција -  Одсек грађевинске инспекције; 
- на рад Предшколске установе Зрењанин; 
- на рад ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин; 
- на рад ЈКП «Градска топлана» Зрењанин; 
- на рад ЈКП «Водовод и канализација» 
Зрењанин; 
- на рад Центра за социјални рад Зрењанин. 
- на рад осталих установа, органа и организација. 

Предмет жалби на рад градске управе 
односио се на  проблеме везане за разне видове и 
начине којима је загађена животна средина, 
указивање заштитнику грађана на 
неправилности у раду приликом поступања 
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Градске управе и  запослених у већ наведеним 
Одељењима и Одсецима,  као и приликом  
доношења решења о појединачним правима 
грађанки/грађана, затим непоступање или 
погрешно поступање приликом спровођења 
решења  ових органа управе.  

Грађанке и грађани који су подносили 
представке на рад Предшколске установе Града  
жалили су се на рад руководства установе  који 
се односио на кршење права родитеља и деце 
приликом давања информација о 
потраживањима Предшколске установе према 
родитељима који нису измирили своје новчане 
обавезе према установи,  затим жалбе  усмерене 
на рад и понашање запослених у самој установи 
приликом рада са децом, жалбе на поступање 
администрације приликом доношења одлука 
везаних за радне односе запослених у установи.  

Представке грађанки/грађана на рад ЈКП 
«Чистоћа и зеленило» односиле су се на 
неуређеност градског гробља где се сахрањују 
припадници исламске вероисповести. 
Представке на рад ЈКП «Градска топлана» 
односиле су се на квалитет грејања у становима , 
као и на износе по рачунима за које  
грађанке/грађани  због тага сматрају   високим. 

Представке  на рад ЈКП «Водовод и 
канализација» односиле су се на извршене  
повреде Одлуке о водоводу од стране 
одговорних лица у овом јавном предузећу. 

Садржина представки на рад Центра за 
социјални рад је такав да се грађани/грађанке 
који се појављују као корисници услуга Центра 
за социјални рад жале на повреде њихових права  
приликом решавања захтева  за коришћење 
материјалног обезбеђења породице,  исплате 
једнократне новчане помоћи, на услуге у којима 
Центар поступа када се пред судом појављује 
као орган старатељства.  Грађани су подносили 
представке жалећи се на  дискриминативно 
поступање у односу према 
грађанима/грађанкама  од стране појединих 
запослених у овој установи.  

Од осталих представки  потребно је  
споменути и следеће: представка на рад 
Електротехничке и грађевинске школе «Никола 
Тесла», представка која се односи на рад 
приватног предузећа «ГИК Банат» Зрењанин, 
представка на повреду права детета у ОШ «Соња 
Маринковић», представка на рад зрењанинске 
«Гимназије», представка на рад Агенције за 
приватизацију Републике Србије. 

Када искажемо бројчано, од 57  писаних 
представки  на рад Градске управе поднето је  15 
представки , на рад Предшколске установе 8 
представки, на рад ЈКП «Чистоћа и зеленило» 1 
представка, на рад ЈКП «Градска топлана» 2 

представке, на рад ЈКП «Водовод и канализација 
1 представка, на рад Центра за социјални рад 19 
представки и  представки  које смо навело као 
«остале» било је 11. 

Овај орган је по представкама поступао и 
решавао питања повреде права грађанки/грађана 
на следеће начине : доношењем одлука о давању 
препорука, мишљења и предлога органима 
управе Града, у случајевима када је  утврђена 
повреда права грађанки/грађана. Препоруке су 
се односиле на потребу другачијег и 
целисходнијег поступања органа ради 
исправљања нанете неправде 
грађанки/грађанину чије је право повређено.  

Публиковане препоруке од стране овог 
органа носе  поруку онима којима су упућене на 
потребу примене   принципа  етичности и 
правичног поступања  приликом решавања  о  
правима   грађанки/грађана у конкретном 
случају.То је нарочито важно када се има у виду 
да органи управе располажу  дискреционим 
овлашћењима где је  вероватноћа и реална 
опасност  органа управе -  доношење погрешне 
одлуке. Такође, оне указују и на учињену 
повреду прописа од стране органа, односно 
одговорног службеног лица и препоручују да се 
иста исправи. 

Заштитник грађана је у неким случајевима 
доносио препоруке по сопственој иницијативи, а 
у пар случајева посредовао  у мирном решавању 
спорова покушавајући да проблем у најкраћем 
могућем року отклони. 
            
Други део-Стање људских права 
 

Права националних мањина 
Извори права 
 

Заштита мањина је уређена низом прописа 
међународног и домаћег законодавства. 

Овде истичемо Оквирну конвенцију 
Савета Европе за заштиту националних мањина, 
Европску повељу о регионалним и мањинским 
језицима, билатералне споразуме између 
Републике Србије и одређених држава о заштити 
права националних мањина, Устав Републике 
Србије, Закон о заштити права и слобода  
националних мањина, Закон о забрани 
дискриминације, Закон о службеној употреби 
језика и писама, Одлука о ближем уређивању 
појединих питања службене употребе језика и 
писама националних мањина на територији АП 
Војводине, Статут града Зрењанина, итд. 
 

Остваривање права 
 

Према подацима пописа становништва из 
2002. године град Зрењанин је средина у којој 
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живи преко двадесет  различитих националности 
и где националне мањине чине око 25% 
становништва. Највише има Мађара- 10,76%, 
Румуна-1,90%, Рома-1,87%, Словака-1,82%, 
Хрвата-0,51%, Црногораца-0,33%, Македонаца- 
0,33%, Бугара-0,19% итд. 

На овом месту, а у склопу остваривања 
права националних мањина, важно је истаћи да у 
нашем друштву се мањинска права често 
схватају као апстрактан концепт и гарантују 
само декларативно. 

Устав и закони постављају на висок степен 
лествицу људских права али је стварност често 
руши, а све то произилази из чињенице да, још 
увек, не постоји јасно изражена и доминантна 
друштвена свест да и националне мањине имају 
одређена права која се морају уважавати и 
поштовати. 
 
Изражавање, чување, неговање и развијање 
културне посебности 
 

На неговању културне традиције и 
изражавању, чувању и развијању културне 
посебности националних мањина раде културно-
уметничка друштва где су активни припадници 
националних мањина, установе националних 
мањина, а такође и Културни центар Зрењанин, 
Градска народна библиотека «Жарко Зрењанин», 
Народни музеј, Народно позориште «Тоша 
Јовановић», Аматерско позориште «Мадач», а о 
чијим активностима у овој области смо опширно 
писали у извештајима о раду из ранијих година. 
 
Службена употреба језика и писма 
 

Чланом 5 став 2 Статута града Зрењанина 
(Сл. лист града Зрењанина бр.21/2008) је 
прописано да «на територији града у службеној 
употреби су и језици националних мањина: 
мађарски, румунски и словачки језик и њихова 
писма». 

Из ове одредбе Статута, а у складу са 
чланом 11 став 5 Закона о заштити права и 
слобода националних мањина (Сл. лист СРЈ 
11/2002), члана 11 став 4 Закона о службеној 
употреби језика и писама (Сл. гласник РС 
бр.45/91, 53/93,67/93,48/94,101/2005 и 30/2010) и 
чланова 1 и 6 Одлуке о ближем уређивању 
појединих питања службене употребе језика и 
писама националних мањина на територији АПВ 
( Сл. лист АПВ 8/2003), произилази да на 
територији града Зрењанина називи органа и 
организација Града, Покрајине, организационих 
јединица органа државне управе, јавних 
предузећа, установа и служби основаних за целу 
територију Републике Србије, као и за подручје 

Града, називи места, тргова, улица и други јавни 
натписи исписују се и на мађарском, румунском 
и словачком језику и правопису и према њиховој 
традицији. 

Из тих разлога је овај орган још дана 
21.07.2009. године препоручио свим јавним 
предузећима и јавним установама чији је 
оснивач град Зрењанин да њихове називе на 
седиштима, другим објектима и печатима 
исписују и на језицима националних мањина 
чији је језик у службеној употреби на територији 
града Зрењанина, према њиховој традицији и 
правопису и то тако да називи на мађарском, 
румунском и словачком језику се исписују после 
текста на српском језику испод или десно од 
њега, у истом облику и истом величином слова. 

 
У периоду 31.05.2010.-30.06.2010. овај 

орган је извршио контролу спровођења ове 
препоруке од стране јавних предузећа и установа 
чији је оснивач град Зрењанин и том приликом 
је утврдио следеће: 

- У потпуности су поступили по 
препоруци од 21.07.2009. године Центар за 
социјални рад града Зрењанина, Дом здравља 
«Др Бошко Вребалов», Градска народна 
библиотека «Жарко Зрењанин», ЈП «Пословни 
простор», Завод за заштиту споменика културе, 
ЈП «Туристички центар града Зрењанина», ЈП 
«Радио Зрењанин». 

- Делимично су поступили по препоруци 
од 21.07.2009. године Историјски архив (назив 
на седишту и даље је исписан само на српском 
језику), Савремена галерија уметничке колоније 
Ечка (печат је исписан само на српском језику), 
Апотека Зрењанин (сем на седишту назив и на 
језицима националних мањина нигде више није 
исписан), Културни центар Зрењанин (печат је и 
даље исписан само на српском језику). 

- Нису поступили по препоруци од 
21.07.2009. године Народно позориште «Тоша 
Јовановић», Народни музеј Зрењанин, ЈП 
«Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина», ЈКП «Водовод и канализација», 
ЈКП «Чистоћа и зеленило», ЈКП «Пијаце и 
паркинзи», Предшколска установа Зрењанин. 

Имајући у виду да, с једне стране, овај 
орган, у складу са прописима, нема овлашћење 
да сам извршава своје одлуке, а да је, с друге 
стране, чланом 15 став 1 тачка 36 Статута града 
Зрењанина предвиђено да град, у вршењу своје 
надлежности, преко својих органа, у складу са 
Уставом и Законом, између осталог, обезбеђује 
исписивање назива места, река, језера и других 
географских назива, назива улица и тргова, 
назива органа града, саобраћајних знакова, 
обавештења и упозорења за јавност и других 
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јавних натписа на језику и писму националне 
мањине који је у службеној употреби у граду, 
према његовој традицији, изражено је очекивање 
да ће надлежни органи града Зрењанина 
јавним предузећима и установама које нису 
спровеле препоруку овог органа од 21.07.2009. 
године, или су је само делимично спровеле, 
дати налог да се препорука одмах и без даљег 
одлагања спроведе. На тај начин би се 
обезбедило да, у области службене употребе 
језика и писама националних мањина, не буде 
несклада између прокламованог и стварног, а то 
би, уједно, представљало и доследније 
спровођење прописа о правима националних 
мањина. 

На овом месту ћемо указати на још један 
случај који, по нашем мишљењу, представља 
пример несналажења органа града Зрењанина у 
примени прописа о службеној употереби језика и 
писма националних мањина. 

Наиме, дана 02.12.2010. године овај орган 
је примио представку Националног савета 
мађарске националне мањине у којој се наводи 
следеће: 

«Национални савет мађарске националне 
мањине (даље:Савет) овим путем Вам се обраћа 
у вези са кршењем права на употребу мађарског 
језика и писма у писменој комуникацији са 
Скупштином града Зрењанина коју је Савет 
искусио у поступку за давање предлога за 
представника у Савет за међунационалне односе 
града Зрењанина. 

Одбор за службену употребу језика и 
писма Савета је, на основу захтева секретара 
Скупштине града Зрењанина од 28. септембра 
2010. године под бр.020-1/10-29-I у предмету 
давање предлога за представника мађарске 
националне заједнице у Савет за 
међунационалне односе града Зрењанина 
доставио свој закључак од 21. октобра 2010. под 
бројем MNT: IX-1445-3/2010 на мађарском 
језику Скупштини града Зрењанина. Потом 
секретар Скупштине града, Ивана Бјелетић, је 
тражила дописом од 04. новембра 2010. године 
под бр.020-1/10-37-I да Савет достави превод 
закључка састављеног на мађарском језику на 
српски језик. 

С обзиром да је на територији града 
Зрењанина поред српског језика и ћириличног 
писма и мађарски и његово писмо у службеној 
употреби (Статут града Зрењанина, члан 5) 
Савет је имао право да достави закључак на 
мађарском језику - иако га је послао на 
двојезичном обрасцу не испуњавајући страну на 
српском језику. 

Савет као основно тело културне 
аутономије мађарске заједнице у Србији овим 

путем Вас обавештава о противправном 
поступању једног органа власти града 
Зрењанина, такође од Вас тражи да испитујете 
случај и предузимате потребне мере у вези са 
предметном представком у циљу спречавања 
даљег кршења права на писмено општење са 
органима власти на језику националне мањине 
чији је језик у службеној употреби на територији 
града». 

Изјашњавајући се о наводима представке 
овај орган је дана 20.12.2010. године, од стране 
секретара Скупштине града, обавештен, између 
осталог, о следећем: 

«Без намере да било кога увредим, уз 
уважавање дописа на мађарском језику, моја 
молба се састојала у томе да већ постојећи и 
потписани формулар на српском језику буде 
попуњен, како сам у допису замолила «да нам 
исти доставите и на српском језику». Разлози за 
ову молбу нису, понављам, неуважавање права 
на писмено општење са органима власти на 
језику националне мањине. Разлози су чисто 
практичне природе како би смо имали оргиналан 
примерак дописа и на српском језику а који би 
био у потпуности истоветан са дописом на 
мађарском језику». 

Овај орган је извршио увид у поднесак 
број 020-1/10-37-I од 04.11.2010. године који је 
од стране секретара Скупштине града Зрењанина 
упућен Националном савету мађарке националне 
мањине, и у коме се наводи: 

«Дана 22.10.2010. године примили смо 
Ваш закључак о предлогу за представника у 
Савет за међунационалне односе града 
Зрењанина. Како сте нам доставили Ваш предлог 
само на мађарском језику, овим путем  Вас 
молимо да нам исти доставите и на српском 
језику». 

Имајући у виду горе изложено, а такође и 
одредбе Статута града Зрењанина о службеној 
употреби језика и писма националних мањина на 
територији града Зрењанина, овај орган сматра 
да службена употреба језика и писма 
националних мањина подразумева и обавезу 
органа, у овом случају Скупштине града, да као 
пуноважне прима поднеске, исправе и друга 
документа која су састављена на језику и писму 
националних мањина која су на територији града 
у службеној употреби. 

Према томе, секретар Скупштине града је 
био дужан да као пуноважан  прими поднесак на 
мађарском језику Националног савета мађарске 
националне мањине од 21.10.2010. године, а није 
био овлашћен да од подносиоца поднеска 
затражи достављање поднеска и на српском 
језику. 
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Највише што је секретар Скупштине града 
могао да предузме, уколико је сматрао да 
постоји потреба, је да поднесак преведе на 
српски језик о трошку Скупштине града 
Зрењанина. 

Из свих тих разлога је овај орган саветовао 
Скупштини града Зрењанина да: 

-као пуноважан прими поднесак 
Националног савета мађарске националне 
мањине број MNT: IX-1445-3/2010 од 21.10.2010. 
године састављеног на мађарском језику и 
писму,  

-предузме све потребне мере у циљу 
доследне примене прописа о службеној употреби 
језика и писма националних мањина на 
територији града Зрењанаина. 
 
Образовање на језицима националних 
мањина 
 

Предшколско образовање и васпитање на 
територији града Зрењанина спроводи се и на 
мађарском, румунском и словачком језику. 

Што се тиче основног образовања, према 
подацима који су добијени од стране Одељења 
за послове друштвених делатности, у први 
разред школске 2010/11 уписан је 81 ученик који 
похађа наставу на мађарском језику, 11 на 
словачком и 1 на румунском језику. 

Настава на мађарском језику организована 
је у ОШ «Серво Михаљ» Зрењанин, ОШ «Соња 
Маринковић», Зрењанин са издвојеним 
одељењима у Михајлову и Лукином Селу, ОШ 
«Братство јединство» Бело Блато и ОСШ «9.мај» 
Зрењанин и то укупно 612 ученика, што 
представља повећање  за 14 ученика у односу на 
претходни извештајни период. До овог 
повећања, међутим, је дошло вероватно због 
тога што за претходни извештајни период нисмо 
имали податке за ОСШ «9. мај». 

Настава на румунском језику организована 
је у ОШ «Др Александар Сабовљев» Ечка и ОШ 
«Ђура Јакшић» Зрењанин, издвојено одељење 
Јанков Мост и то укупно 50 ученика, што 
представља смањење за 5 ученика у односу на 
претходни извештајни период. 

Настава на словачком језику организована 
је у ОШ «Братство» Арадац и ОШ «Братство 
јединство» Бело Блато, и то укупно 87 ученика 
што представља повећање за 2 ученика у односу 
на претходни извештајни период. 

Према подацима добијених од стране 
Школске управе у Зрењанину наставу на 
мађарском језику у Зрењанинској гимназији 
похађа 66 ученика у четири одељења, што 
представља смањење за 13 ученика у односу на 
2009. годину. Настава на мађарском језику 

организована је и у Електротехничкој и 
грађевинској школи «Никола Тесла» за 52 
ученика у четири одељења – смањење за 12 
ученика у односу на 2009. годину, у Економско-
трговинској школи «Јован Трајковић» за 21 
ученик у два одељења – исти број као у 2009. 
години, у Техничкој школи у Зрењанину за 27 
ученика у два одељења – смањење за једног 
ученика у односу на 2009. годину. Настава на 
мађарском језику се такође одвија и у 
Медицинској школи за 153 ученика у седам 
одељења. За ову школу нисмо добили податке у 
2009. години о броју ученика, тако да не можемо 
упоредити стање у 2010. са стањем у 2009. 
години. 

У зрењанинским средњим школама, као и 
ранијих година, ни у 2010. години није 
организована настава на румунском и словачком 
језику. 
 
Делотворно учешће националних мањина у 
друштвеном и економском животу и јавним 
пословима 
 

Пуно и делотворно учешће припадника 
националних мањина у културном, друштвеном, 
економском животу и јавним пословима се 
понекад сматра «трећом генерацијом» 
мањинских права. Почетна законска заштита 
националних мањина била је фокусирана на 
заштиту од уништења и дискриминације да би 
се, током друге фазе, дошло до сазнања да се 
националним мањинама мора дати простор да 
задрже и развијају своје језичке, културне и 
друге идентитете. Делотворно учешће је тек 
недавно доспело у жижу расправа о мањинским 
правима. 

Припадницима националних мањина мора 
бити омогућено да уживају низ културних, 
друштвених и економских погодности. Из тих 
разлога равноправно, потпуно и делотворно 
остваривање свих права може понекад захтевати 
специјалне мере у корист недоминантних група, 
укључујући ту и припаднике националних 
мањина. Мањинска права треба примењивати у 
ситуацијама када је различит третман потребан 
да би се обезбедила потпуна и делотворна 
једнакост а у упоредном праву постоје примери 
где је изричито предвиђено да у попуњавању 
радних места у јавном сектору предност под 
истим условима имају припадници националних 
мањина. 

Што се тиче ситуације на територији града 
Зрењанина, ако се упореде подаци о степену 
запослености припадника националних мањина 
у Градској управи града Зрењанина, јавним 
предузећима и јавним установама  чији је 
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оснивач град Зрењанин, са подацима који се 
односе на учешће националних мањина у 
укупном броју становника града Зрењанина 
произилази да није, у потпуности, остварена 
одговарајућа запосленост припадника 
националних мањина сразмерно њиховом уделу 
у броју становника града Зрењанина. Нарочито, 
у том погледу, се у тешком положају налазе 
припадници ромске националне мањине тако да 
се слободно може рећи да и поред 
декларативних залагања за поштовање њихових 
права, припадници ове мањине су и даље 
посматрани и третирани као грађани другог 
реда. 

Из свих тих разлога упућена је препорука 
Градској управи града Зрењанина, свим јавним 
предузећима и установама, органима и 
организацијама чији је оснивач град Зрењанин 
да, полазећи од сопствених потреба, приликом 
заснивања радног односа са новим запосленима 
који испуњавају услове прописане за одређено 
радно место, нарочито воде рачуна о 
запошљавању припадника националних мањина 
како би се обезбедила релативно одговарајућа 
заступљеност припадника различитих 
националних мањина сразмерно њиховом уделу 
у укупном броју становништва града Зрењанина. 

Заштитник грађана ће и у наредном 
периоду вршити надзор над спровођењем ове 
препоруке од стране оних којима је она упућена 
иако смо свесни да је за спровођење те 
препоруке потребан дужи временски период 
који се, можда, мери и годинама. 

Такође, у наредном периоду је потребно 
пажњу нарочито усмерити на побољшање 
заступљености националних мањина на разним 
нивоима управљања, нарочито на руководећим 
функцијама, где је заступљеност националних 
мањина неприхватљиво ниска. 
 
Информисање на језицима националних 
мањина 
 

Обавеза је државе да припадницима 
националних мањина обезбеди право на 
потпуно, благовремено и непристрасно 
обавештавање на свом језику, као и на оснивање 
сопствених средстава јавног информисања. 

Међутим, да би ови циљеви били 
достижни, а имајући у виду чињеницу да 
локални медији на територији града Зрењанина 
имају своју улогу  у редовном и благовременом 
информисању припадника националних мањина 
на њиховом језику, потребно је побољшати 
материјални положај ових медија а такође их 
кадровски ојачати како би информисање на 

језицима националних мањина добило на 
квалитету. 

Посебно је, у том контексту, важно да у ЈП 
«Радио Зрењанин» сви припадници националних 
мањина који уређују програм на тим језицима 
заснују радни однос на неодређено време како 
би тиме била повећана њихова сигурност и 
уређивачка независност. 

Иначе, ЈП «Радио Зрењанин» осим 
програма на српском језику емитује и емисије на 
језицима националних мањина. 

Најзаступљенији је програм на мађарском 
језику који се емитује радним данима у трајању 
од 60 минута од 16 часова. Недељом је емисија 
на мађарском језику на програму од 17-18,30 
часова. Емисије припремају два новинара у 
радном односу на неодређено време и два 
хонорарна сарадника. 

Емисија на румунском језику је на 
програму једном недељно, недељом поподне, у 
трајању од 90 минута. Емисију припрема једна 
запослена радница на одређено време која је 
ангажована и у програму на српском језику. 

Емисија на словачком језику се такође 
емитује једном недељно, недељом, од 18,30 
часова у трајању од 90 минута. Емисију 
припрема једна хонорарна сарадница. 

Емисија на ромском језику је на програму 
једном недељно, недељом, у трајању од 60 
минута и припрема је једна хонорарна 
сарадница. 

Реализација емисија на језицима 
националних мањина, међутим, није у 
потпуности решена јер је отворено питање 
финансирања овог дела програма тако да је 
исплата хонорара нередовна због недостатка 
средстава. 
 
Остале активности из области заштите права 
националних мањина 
 

На овом месту ћемо указати на још неке 
активности предузете од стране овог органа у 
циљу промовисања и заштите права 
националних мањина. 

- У вези проблема који се односе на право 
запослених, припадника националних мањина, 
да не раде у дане верских празника и то крсне 
славе и Божића, дана 15.03.2010. године 
Апотеци Зрењанин смо указали на следеће: 

Чланом 4 став 1 тачка 1 Закона о 
државним и другим празницима у Републици 
Србији је предвиђено да запослени имају право 
да не раде у дане верских празника и то 
православци на први дан крсне славе. 

То значи да, на пример, запослени, 
припадници румунске националне мањине, 
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православци имају право да не раде на први дан 
крсне славе и то по календару Румунске 
православне цркве на исти начин на који то 
право остварују Срби православци према 
календару Српске православне цркве. 

Тачка 2 истог члана прописује, између 
осталог, да католици и припадници других 
хришћанских верских заједница имају право да 
не раде на први дан Божића према њиховом 
календару. 

Под појмом «припадници других 
хришћанских верских заједница» треба 
подразумевати, на пример, и припаднике 
Румунске православне цркве, Унијатске цркве, 
Словачке евангелистичке цркве, Реформатске 
цркве, припаднике осталих протестантских 
верских заједница итд. 

Све те цркве и верске заједнице први дан 
Божића славе 25. децембра. 

То значи да свим запосленима, 
припадницима националних мањина, који 
припадају црквама и верским заједницама које 
први дан Божића славе 25. децембра мора се 
омогућити да тог дана не раде. 

Из свих тих разлога је Апотеци Зрењанин 
препоручено да запосленима, припадницима 
националних мањина, омогуће да не раде у дане 
следећих верских празника и то: православци – 
на први дан крсне славе, католици и припадници 
других хришћанских верских заједница – на 
први дан Божића и у дане Ускршњих празника 
почев од Великог петка закључно са другим 
даном Ускрса, према њиховом календару, 
припадници исламске заједнице – на први дан 
Рамазанског бајрама и први дан Курбанског 
бајрама, припадници јеврејске заједнице – на 
први дан Јом Кипура. 

- Поступајући по представци од 
09.06.2010. године у којој се наводи да ЈКП 
«Чистоћа и зеленило» дискриминише 
припаднике националних мањина исламске 
вероисповести јер не одржава део Централног 
гробља у Зрењанину где су сахрањени 
припадници националних мањина исламске 
вероисповести , овај орган је након спроведеног 
поступка дана 01.09.2010.године утврдио 
следеће чињенично стање: 

Послове уређивања и одржавања гробаља, 
сахрањивања умрлих лица и пружање других 
погребних услуга у насељеном месту Зрењанин, 
а самим тим и на Централном гробљу у 
Зрењанину, врши ЈКП «Чистоћа и зеленило». 

Део где се сахрањују припадници 
националних мањина исламске вероисповести се 
налази десно од главног улаза у Централно 
гробље у Зрењанину и до близине овог дела 
гробља се може приступити једино преко старе 

аеродромске писте која неуређена и делимично 
прекривена травом, јер изграђен пут или стаза 
који би водио до тог дела гробља не постоји. 
Између старе аеродромске писте и тог дела 
гробља, који се налази десно од старе 
аеродромске писте, такође не постоји прилазни 
пут или стаза, те се до тог дела гробља може 
стићи једино преко земље или траве ако 
временски услови дозвољавају. Уређене стазе 
постоје само између малог броја редова гробних 
места, а простор између гробних места 
бетонским ивичњацима је уређен само код малог 
броја гробних места,  тако да се до већине 
гробних места може приступити једино преко 
земље или траве. 

До осталог дела Централног гробља, који 
се налази напред у односу на главни улаз у 
Централно гробље, води пут од бетона, између 
редова гробних места постоје уређене бетонске 
стазе те је омогућен приступ сваком гробном 
месту. Свако гробно место је омеђено бетонским 
ивичњаком, те је на тај начин уређен простор 
између гробних места, што се све односи и на 
празна гробна места. 

Одредбом члана 2 став 1 Одлуке о 
уређивању и одржавању гробља и сахрањивању 
(Сл. лист општине Зрењанин бр.14/2005 и 1/2006 
и Сл. лист града Зрењанина 3/2009) између 
осталог је предвиђено да се под уређивањем и 
одржавањем гробља подразумева и уређивање и 
одржавање путева и стаза унутар гробља, 
уређивање и одржавање простора између 
гробних места (али не и самих гробних места и 
обележја на њима, о чијем се одржавању старају 
искључиво корисници истих), те обављањем 
других послова који су у вези са уређивањем и 
одржавањем гробља. 

Из ове одредбе Одлуке произилази да је 
ЈКП «Чистоћа и зеленило» дужно да свим 
деловима гробља посвети исту пажњу и да на 
исти начин и на исти квалитативни и 
квантитативни степен уреди и одржава све 
делове гробља и обавља и друге послове који су 
у вези са уређивањем и одржавањем гробља. 

Непоступајући у потпуности по члану 2 
став 1 Одлуке о уређивању и одржавању гробља 
и сахрањивању ЈКП «Чистоћа и зеленило» из 
Зрењанина је повредило право припадника 
националних мањина исламске вероисповести на 
једнако поступање тиме што је пропустило да на 
делу Централног гробља у Зрењанину где се 
сахрањују припадници националних мањина 
исламске вероисповести, за разлику од осталог 
дела гробља, у потпуности уреди и одржава 
путеве и стазе, те просторе између гробних 
места. 
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Из свих тих разлога је препоручено ЈКП 
«Чистоћа и зеленило» Зрењанин да уређивањем 
и одржавањем путева и стаза, уређивањем и 
одржавањем простора између гробних места и 
обављањем и других послова који су у вези са 
уређивањем и одржавањем гробља на делу 
Централног гробља у Зрењанину где се 
сахрањују припадници националних мањина 
исламске вероисповести, овај део гробља доведе 
на исти квалитативни и квантитативни степен 
уређености и одржавања у коме се налази и 
остали део Централног гробља у Зрењанину. 
 
Проблеми везани за ефикасну заштиту права 
националних мањина 
 

На овом месту желимо да укажемо на 
неколико проблема који, по нашем мишљењу, 
представљају препреку ефикаснијој заштити 
права националних мањина а тичу се, углавном, 
неизвршавању одлука овог органа у вези 
службене употребе језика и писма националних 
мањина. 

Као што је већ речено, овај орган нема 
овлашћења да сам извршава своје одлуке али је, 
с друге стране, Статутом града Зрењанина 
предвиђено да град преко својих органа 
обезбеђује исписивање назива места, река, језера 
и других географских назива, назива улица и 
тргова, назива органа града, саобраћајних 
знакова, обавештења и упозорења за јавност и 
других јавних натписа. 

Међутим, и поред ових одредби Статута, 
поједине одлуке овог органа које се тичу 
службене употреба језика и писама националних 
мањина нису извршене, а у наставку ће бити 
више речи управо о тим одлукама које и даље 
чекају да буду спроведене.  

- Случај натписа на Дому културе у Ечки 
није решен ни у 2010. години  иако смо, у више 
наврата, код органа града инсистирали да 
препорука овог органа од 17.08.2009. године 
буде спроведена. 

Због неизвршавања препоруке од стране 
органа града Зрењанина били смо принуђени да 
против МЗ «Ечка» поднесемо тужбу надлежном 
суду у Зрењанину, а у циљу спровођења 
препоруке.  

Поступајући по тужби овог органа 
Основни суд у Зрењанину је донео пресуду која 
је овом органу достављена 08.12.2010. године, а 
којом утврђује да је тужени Месна заједница 
«Ечка» дискриминаторски поступао према 
припадницима мађарске, румунске и словачке 
националне мањине на тај начин што је назив 
«Дом културе Ечка» на згради Дома културе у 
Ечки на језицима и писмима дотичних 

националних мањина исписао мањим словима и 
у различитом облику од текста на српском 
језику, те се тужени, Месна заједница «Ечка» 
обавезује да, ради уклањања, последица 
дискриминаторског поступања, са зграде Дома 
културе у Ечки уклони натпис «Дом културе 
Ечка» дужине 5,50 метара и висине 37 
центиметара, који је исписан само на српском 
језику, те да задржи постојећу таблу са тим 
називом исписан на српском језику и језицима 
националних мањина чији је језик у службеној 
употреби на територији града Зрењанина, према 
њиховој традицији и правопису, у истом облику 
и истом величином слова, све то у року од 15 
дана под претњом принудним извршењем. 

Пресуда није постала правноснажна јер је 
Месна заједница «Ечка» уложила жалбу 
другостепеном суду, а која до краја извештајног 
периода, а ни до дана предаје овог извештаја, 
није решена. 

Међутим, поново напомињемо, да одлуке 
овог органа су дужни да спроведу органи града 
Зрењанина, а не да се Заштитник грађана у циљу 
извршавања својих одлука обраћа судовима.  

- Дана 8. маја 2010. године на Тргу др 
Зорана Ђинђића у Зрењанину је постављена 
табла са називом Трга исписан само на српском 
језику  иако је, према нашим прописима, после 
текста на српском језику испод или десно од 
њега морао бити исписан текст и на језицима 
националних мањина чији је језик у службеној 
употреби на територији града Зрењанина, према 
њиховој традицији и правопису, у истом облику 
и истом величином слова. 

Полазећи  од претпоставке да се, у овом 
случају, ради о пропусту,  иако се пропуст такве 
врсте није смео догодити, изражено је очекивање 
да ће надлежни органи града адекватно 
реаговати те да ће после текста на српском 
језику «Трг др Зорана Ђинђића» испод или 
десно од њега бити исписан текст и на 
мађарском, румунском и словачком језику, 
према њиховој традицији и правопису, у истом 
облику и истом величином слова. 

До краја извештајног периода, а ни до дана 
предаје овог извештаја, од стране органа града 
Зрењанина није ништа предузето у вези овог 
случаја. 

- Дана 31.08.2010. године, приликом 
посете заменице покрајинског Омбудсмана за 
заштиту права националних мањина МЗ 
«Мужља», обавештени смо од стране 
председника  и секретара Савета МЗ «Мужља» 
да је назив насељеног места Зрењанин, на улазу 
у МЗ «Мужља» из правца насељеног места 
Лукино Село, исписан само на српском језику. 
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Непосредним увидом на лицу места 
утврђено је да су ови наводи тачни. 

Изражено је очекивање да ће град 
Зрењанин, преко својих органа, у складу са 
Уставом, законом и Статутом града, обезбедити 
да назив насељеног места Зрењанин, на улазу у 
МЗ «Мужља» из правца насељеног места Лукино 
Село, буде исписан и на језицима националних 
мањина чији је језик у службеној употреби на 
територији града Зрењанина, односно на 
мађарском, румунском и словачком језику, 
према њиховој традицији и правопису, и то тако 
да назив на мађарском, румунском и словачком 
језику буде исписан после текста на српском 
језику испод или десно од њега, у истом облику 
и истом величином слова. 

Истакнуто је да је назив насељеног места 
Зрењанин на улазима у ово насељено место из 
осталих путних праваца већ исписан на овај 
начин, тако да не постоји ниједан разлог који би 
оправдао, да начин исписивања назива 
насељеног места Зрењанин, на улазу у МЗ 
«Мужља» из правца насељеног места Лукино 
Село, буде другачији. 

До краја извештајног периода, а ни до дана 
предаје овог извештаја, немамо података да је од 
стране органа града Зрењанина било шта 
предузето у вези овог случаја. 

- Дана 25.02.2009. године поднели смо 
Уставном Суду Републике Србије предлог за 
оцену уставности члана 18 Закона о изменама и 
допунама Закона о држављанству Републике 
Србије (Сл. гласник РС 90/07) и предложили да 
Уставни Суд донесе одлуку којом се утврђује да 
поменути члан није у сагласности са Уставом, 
општеприхваћеним правилима међународног 
права и потврђеним међународним уговорима. 

До краја извештајног периода 31.12.2010. 
године, а ни до дана предаје овог извештаја, 
Уставни Суд Републике Србије није донео 
никакву одлуку по овом предлогу, нити се на 
било који начин оглашавао по овом питању, 
иако су већ прошле две године од дана 
подношења предлога. 

На крају овог дела извештаја посебно 
желимо да укажемо на одличну сарадњу коју 
смо у 2010. години имали са заменицом 
Покрајинског омбудсмана за заштиту права 
националних мањина  Евом Вукашиновић која је 
и у два наврата била у посети овом органу и 
граду Зрењанину и то 03.03. 2010. и 31.08.2010. 
године. 

Током сусрета са руководством града 
Зрењанина указано је на неопходност 
спровођења препорука овог органа са посебним 
освртом на важност извршења препоруке ОМБП 

09/09 од 17.08.2009. године а у вези натписа на 
Дому културе у Ечки. 

У допису који је заменица Покрајинског 
омбудсмана за заштиту права националних 
мањина упутила дана 05.03.2010. године 
председнику Скупштине града Зрењанина и 
Градоначелнику града Зрењанина, између 
осталог, се наводи: 

«Заменица Покрајинског омбудсмана у 
свему подржава став заменика Заштитника 
грађана града Зрењанина према којем се, у 
конкретном случају, ради о веома осетљивом 
питању заштите права националних мањина те 
би неизвршавање ове препоруке представљало 
опасан преседан које би имало за последицу, 
између осталог, губитак поверења припадника 
националних мањина у вољу, одлучност и 
способност органа града Зрењанина да штите и 
заштите њихова права заснована на домаћем и 
међународном законодавству, те позива 
надлежне органе града Зрењанина да предузму 
све мере из своје надлежности како би 
препорука Заштитника грађана број ОМБП 09/09 
од 17.08.2009. године била извршена». 
 
Трећи део - Стање људских права 
 
Област права детета и  равноправност полова 
 

Овај орган је поступао по сопственој 
иницијативи доношењем препоруке о потреби и 
обавезности поштовања принципа  
равноправности полова у органима управе чији 
је оснивач Град. Будући да је Закон о 
равноправности полова ступио на снагу 
децембра месеца 2009.године ова препорука је 
донета током јануара месеца 2010.године. Сам 
Закон обавезује органе локалне самоуправе на 
тај начин што прописује одређене радње које 
треба предузети како би се принцип 
равноправности полова спроводио 
континуирано.  

Досадашње искуство показало је да не 
постоје одговарајуће прецизиране мере при 
примени законских норми које би требале да 
обезбеде пропорционалну заступљеност жена и 
мушкараца у градској управи, јавним 
установама, предузећима, органима и 
организацијама чији је оснивач Град Зрењанин. 

 На основу прикупљених и анализираних 
података утврђено је да: 1) у  Градској управи 
града Зрењанина, јавним предузећима и 
установама, органима и организацијама чији је 
оснивач Град Зрењанин, релативно је 
испоштована једнакост жена и мушкараца, али   
нису спроведене у потпуности обавезе преузете 
ратификацијом међународних уговора 2)  у њима 
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не постоји план запошљавања припадника жена 
и мушкараца. 

На основу уоченог недостатка, овај орган 
је по сопственој иницијативи прикупио податке, 
како би утврдио фактичко стање у вези са 
применом мера о заступљености жена и 
мушкараца.  

Уочено је да је фактичко стање 
пропорционалне заступљености случајног  
карактера . Мере запошљавања које се односе на 
равноправно учешће жена и мушкараца  нису се 
предузимале   због непостојања закона који би 
обавезивао његове носиоце на активности у 
циљу поштовања принципа једнаких 
могућности. Та «испоштована равноправност» 
привидног је карактера стога што је иначе у 
укупној популацији становништва присутан 
већи број припадница женског пола. Али то 
свакако није једини разлог због којег се овај 
принцип не примењује, наиме разлози су бројни 
и комплексни о чему ће бити више речи у делу 
извештаја који се односи на стање људских 
права у области равноправности полова. 

Сматрајући да је доношење Закона о 
равноправности полова који на прецизан начин 
уређује активности локалне администрације у 
овој области, као и   равномерна заступљеност 
припадника оба пола, од битног значаја за 
развијање демократских принципа,  овај орган 
сагласно члану 10б Одлуке о заштитнику 
грађана («Сл.лист општине Зрењанин» 
бр.10/2003 и «Сл. Лист Града Зрењанина» 
бр.24/2008) упутио је  препоруку  свим органима 
и организацијама чији је оснивач Град 
Зрењанин, јавним установама, јавним 
предузећима и градској управи Града 
Зрењанина. 

Поступање по овој препоруци од стране 
градске власти резултирало је тиме да су 
послови везани за остваривање принципа 
равноправности полова поверени  запосленој у 
градској управи. До краја извештајног периода , 
односно до 31.децембра 2010 године,  није 
формирана Комисија за равноправност полова. 
Примећено  је да  постоји тренд 
маргинализовања ове теме, што је увек добар 
аргумент    да се спровођење конкретних мера 
везаних за равноправност полова не предузима. 

По овој препоруци Градска управа 
делимично је поступила. 

Област права детета заштитник грађана 
решавао је по појединачним представкама 
грађана. Представке су грађанке/грађани 
подносили на рад Предшколске установе 
Зрењанин и рад Центра за социјални рад када 
поступа као орган старатељства бринући о 
правима детета. 

Заштитник грађана као орган поступао је и 
по приговору странака. Заправо, највећи број 
представки је  формално окончан управо на овај 
начин.  

Споменућемо примере  препорука 
упућених органима управе града поднетих  по 
представкама грађанки/грађана и то са 
становишта поступања органа и градских власти 
у последњој инстанци. 

По једној  представци поднете од стране 
грађана/грађанке упућене су две препоруке 
Центру за социјални рад  Зрењанин. Прва је 
упућена  током трајања истражног поступка. Она   
је у садржајном смислу ограничена на 
информативне одредбе о овлашћењима и 
обавезности сарадње са  заштитником грађана 
града Зрењанина. 

Након тога, донета је препорука којом је 
утврђена повреда права детета од стране Центра 
за социјални рад.  У њој су предложене мере 
ради исправљања утврђених неправилности. 
Центар за социјални рад је обавестио овај орган 
да неће поступити по његовој препоруци. О 
овоме су обавештени виши органи сходно члану 
27. Одлуке о заштитнику грађана  који такође 
нису предузели мере да се иста спроведе.  

По овој препоруци Центар за социјални 
рад Зрењанин није поступио. 

Представка по којој је овај орган поступао 
на рад Предшколске установе односио се на 
спискове који су били истакнути на  вратима 
готово свих вртића у Граду. Радило се о томе да 
Предшколска установа која има потраживања 
према родитељима  а који своје финансијске 
обавезе према Предшколској установи нису 
измирили, истакла је спискове на улазним 
вратима вртића. На списковима нису била 
исписана имена родитеља који дугују, већ имена 
њихове деце. Обзиром да је у питању кршење 
права деце, Предшколска установа је ову 
неправилност отколонила још у току трајања 
истраге на  интервенцију заштитника грађана. У 
овом случају је  поступак обустављен на основу 
члана 24. Одлуке о заштитнику грађана. 

Представке на рад Предшколске установе 
поднете су од стране родитеља деце која користе 
услуге Предшколске установе, а односила су се 
на рад васпитача. У свим случајевима 
представка је решена спровођењем 
дисциплинских поступака према запосленима , а 
пре доношење препорука од стране заштитника 
грађана, тако да су и ови проблеми отклоњени у 
току трајања истраге, тако да је на основу члана 
24. Одлуке о заштитнику грађана овај орган 
донео одлуку о обустављању поступка. 

На рад Предшколске установе било је 
представки од стране запослених у самој  
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Предшколској установи, а њихов предмет је 
дискриминација по основу рада  једног броја 
запослених од стране руководства установе. У 
овим случајевима истрага је још увек у току ( 
представке су поднете крајем 2010.године).  

Једна  представка поднета на рад 
Предшколске установе, односила се на 
чињеницу да је  образац који се попуњава 
приликом уписа детета у вртић  противзаконитог 
садржаја. Ова представка прослеђена је 
Заштитнику грађана Републике Србије. 

Овај орган донео је препоруку ради 
исправљања утврђених неправилности приликом 
спровођења извршне одлуке суда, а односила се 
на повреду права детета. У овој препоруци су 
дати предлози за целисходније поступање ради 
заштите интереса детета.  

Поред већ споменуте препоруке из области 
равноправности полова донете и упућене од 
стране ззаштитника грађанки/грађана, 
споменућемо остале активности које су се 
одиграле током извештајног периода. 

Активности везане за област 
равноправности полова у протеклом 
извештајном периоду биле су 
бројне.Институција заштитника грађана 
Зрењанина  учествовала је  у Пројекту који је 
почео још током 2009. године под називом 
«Родна равноправност у пракси локалних 
омбудсмана» чије спровођење су започели 
Заштитник грађана Републике Србије и 
Покрајински омбудсман уз подршку УНИФЕМ-а 
(Развојни фонд Уједињених Нација за жене). У 
оквиру пројекта одржан је семинар о родној 
равноправности за локалне омбудсмане.  Један 
од циљева овог пројекта био је да локални 
омбудсмани предложе потенцијалним актерима  
доношење Кодекса понашања запослених у 
локалним самоуправама  или његове измене у 
оним  локалним самоуправама у којима већ 
постоје а ради уграђивања одредаба о забрани 
дискриминације. 

Сврха пројекта је да допринесе већој 
одговорности локалних омбудсмана и локалних 
самоуправа према женама и женским правима 
путем подизања свести у погледу родне 
равноправности, њених вредности и принципа. 
Идеја је да се путем Пројекта делује на правила 
јавног понашања функционера у локалној 
самоуправи путем доследног 
недискриминативног понашања приликом 
обављања службене дужности и у јавним 
наступима, затим да комуникација запослених у 
органима локалне самоуправе према грађанима  
буде недискриминативна,  као и увођење 
регулативних правила понашања унутар  саме 
локалне самоуправе.  

Тек уколико постоје јасно дефинисана и 
стандардизована правила којима се 
дискриминација забрањује локални омбудсмани 
могу да реагују у случајевима њиховог 
непоштовања од стране запослених или 
руководиоца у локалној самоуправи. Будући да  
је Зрењанин донео Кодексе са наведеним 
одредбама , у том смислу  је служио као пример 
многим локалним самоуправа у којима кодекси 
нису донети или не садрже 
антидискриминативне одредбе. 

Град Зрењанин је Кодекс понашања 
запослених у градској управи града Зрењанина 
донео 22. јула 2009.године. Кодекс има уграђене 
антидискриминативне одредбе и то је био један 
од разлога да овај орган одржи Окргули сто под 
називом «Родно заснована дискриминација на 
радном месту у покрајинским и локалним 
органима управе» 14.09.2010.године у Градској 
кући. На округлом столу представљен је  Кодекс 
понашања функционера и запослених у градској 
управи Града Зрењанина а нарочито је акценат 
стављен на антидискриманитвне одредбе које 
садржи. Град Зрењанин има усвојен и Етички 
кодекс понашања функционера локалне 
самоуправе од стране Скупштине града 
Зрењанина од 24.02.2005.године. На основу тога 
образован је  Савет за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера. На округлом 
столу презентована су  искуства у раду Савета за 
примену Етичког кодекса од стране председника 
Савета. 

Током септембра 2010.године Пројекат је 
настављен  одржавањем Округлог стола са 
сличном садржином који је организовала 
Заштитница грађана општине Врачар. 

У вези ове области, треба споменути 
Регионалну конференцију о родној 
равноправности и поштовању уставних и 
законских одредби о родној равноправности 
одржану током новембра месеца. Конференцију 
је организовао Заштитник грађана Републике 
Србије и Покрајински омбудсман у циљу да  се 
путем размене искустава допринесе јачању 
капацитета локалних омбудсмана и тела за родну 
равноправност за укључивање принципа 
једнаких могућности и родне равноправности у 
све политике на локалном и регионалном нивоу.  
 
Остале активности заштитника грађана 
 

Споменућемо   препоруку упућену ЈКП 
«Водовод и канализација» Зрењанин где се 
указује на повреду права подносиоца представке 
повредом Одлуке о водоводу од стране јавног 
предузећа. 
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Наиме, грађанка је поднела представку у 
којој се жалила на рад ЈКП «Водовод и 
канализација» Зрењанин . Она је привремено 
омогућила комшиници коришћење свог шахта у 
дворишту тако што је допустила прикључење 
њеног водомера на сопствени шахт, али када је 
од ЈКП «Водовод и канализација» Зрењанин 
затражила да комшиници наложи измештање 
водомера из њеног шахта, предузеће је одбило 
да то учини уз образложење да није надлежно, те 
да је потребно поднети тужбу надлежном суду. 

Међутим, члан 12. Одлуке о водоводу 
(«Међуопштински службени лист Зрењанин» од 
17.11. 1990. године) наводи да водомер мора 
бити смештен у посебном склоништу чије 
димензије, положај и материјал од чега се 
изграђује одређује комунално предузеће. 

Такође је важан члан 12. став 3. Одлуке о 
водоводу који прецизира да склоништа  
(шахтови) за воду који су изграђени пре ступања 
на снагу ове Одлуке а која не одговара 
прописаним условима, корисници су у обавези 
да доведу у функционално прописане димензије, 
које за индивидуална домаћинства износе 1 м, x 
1, 10 м, најкасније до 31.12.1992.године. 

Пропуштањем обавезе да се комшиници 
странке која је поднела представку заштитнику 
грађана наложи да изгради свој шахт и на тај 
начин омогући измештање водомера, што би 
било у складу са чланом 12. Одлуке о водоводу, 
а на шта су сви грађани Зрењанина обавезани да 
учине још давне 1992. године, ЈКП «Водовод и 
канализација» Зрењанин учинило је повреду 
права грађанке. 

 У препоруци  су предложене мере ради 
исправљања неправилности. ЈКП «Водовод и 
канализација» је обавестило овај орган да је у 
свему поступило по препоруци овог органа и 
отклонило повреду права грађанке. 

 По препоруци овог органа ЈКП «Водовод 
и канализација» Зрењанин поступило је у 
потпуности. 

Овај орган је завршавао истраге на основу 
поднетих представки од стране грађанки/грађана 
и доносио одлуке уз образложење да је 
представка неоснована и да је контролисани 
орган, организација, јавно предузеће исправно 
поступило у  предметном случају. Наиме, на 
основу Одлуке о заштитнику грађана 
подносиоци представки и органи на чије се 
поступање представка односи обавештени су о 
исходу поступка и донетој одлуци уз детаљно 
образложење. 

Заштитник грађана је применио 
овлашћења и  доносио одлуке  којима је одбацио 
представке подносиоца у неким 
случајевима.Разлог одбацивања представки био 

је тај што подносиоци нису искористили редовна 
правна средства за отклањање повреда а на шта 
Одлука о заштитнику грађана обавезује. Таквим 
подносиоцима је објашњен начин употребе 
таквих средстава. 

Заштитник грађана  је у великом броју 
случајева подносиоцима представки давао савете 
о другим могућностима за остваривање заштите 
права, чиме је и на тај начин решавао  њихове  
представке. 

У великом броју случајева се  начин 
решавања повреде права подносиоца представки   
сводио на интервенцију  заштитника  грађана  са 
одговорним лицима и запосленима у органима 
управе у којима је донета одлука о отварању 
истраге. Десило се да је повреда права 
отклоњена још у току трајања истраге и овакав 
начин показао се као веома ефикасан. 

Заштитница грађана је на позив 
Републичког заштитника грађана присуствовала 
Округлом столу о доброј управи 
02.06.2010.године организованом у оквиру 
Twinning пројекта «Подршка јачању институције 
Заштитника грађана 2009 - 2011» у реализацији 
Омбудсмана Грчке, Омбудсмана Холандије и 
Европског центра за јавно право а који 
финансира Европска комисија.Том приликом је 
представљен Кодекс добре управе у Србији који 
је истог дана уручен председници Народне 
скупштине Републике Србије  на даљи поступак 
у Народној скупштини. 

Представник овог органа  узео је учешће 
приликом  обележавања годишњег Дана 
толеранције. Том приликом је координатор 
Центра за децу и младе  «Машталиште» у 
зрењанинској Гимназији презентовала 
интеркултуралну размену ученика зрењанинске 
Гимназије у оквиру пројекта «Мултипликација 
живети толерантно». Овај пројекат успешно 
реализују од 2006.године локална управа 
Зрењанина, зрењанинска Гимназија и Центар за 
децу и младе «Машталиште». Основни циљ 
пројекта је промовисање мултикултуралних 
вредности и толеранције међу средњошколцима, 
њиховим родитељима и професорима. 

Потребно је споменути и  сарадњу  са 
Центром за развој цивилног друштва, 
Зрењанинским едукативним центром и другим 
невладиним организацијама које спроводе своје 
активности на територији града Зрењанина . 
Сарадња са невладиним сектором траје од 
установљавања овог органа , она ће се наставити 
и интензивирати у будућности . 

Нарочито истичемо сарадњу овог органа 
са свим медијима присутним на територији 
Града Зрењанина. Ова сарадња је не само 
неопходна ,већ и неминовна. Наиме, медији су 
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«савезник» овом органу у борби за грађанска 
права. Без објављивања свих активности које 
обавља, овај орган не може постићи циљ. 
Јавност игра вишеструку и веома значајну улогу 
у функционисању овог органа зато што је 
«снабдева» информацијама о појединачним 
повредама права грађанки/грађана и чини је 
видљивом и ближом њиховим потребама .  
Јавност се путем медија мобилише, а преко ње и 
одговорна лица у органима управе да прихвате  
препоруке и по њима поступе. Путем њих се 
прибавља обавезност одлука  овог органа.  
 
Општа оцена рада органа управе града 
Зрењанина 
 

Из досадашњег извештаја видљиво је који 
органи управе града на који начин поступају и 
функционишу у контактима и односима према 
грађанкама/грађанима. Анализа броја поднетих 
представки на рад појединих органа управе 
доводи  до сазнања  не само о појединачним 
кршењима права грађанки/грађана , већ и 
степену поштовања принципа добре управе од 
стране органа на чији рад су грађанке/грађани у 
извештајном периоду поднели представке. Не 
мора се приликом сваке поднете представке 
утврдити повреда права грађана, али се готово 
редовно   проналази повреда начела 
непристрасности, независности , објективности, 
доследности, правичности, учтивости као и  
поштовање једнакости грађана пред законом 
приликом решавања о захтевима 
грађанки/грађана и доношењу одлука од стране 
јавних службеника.  

Истичемо да је само ЈКП «Водовод и 
канализација» Зрењанин у потуности 
испоштовало препоруку заштитника грађана у 
извештајном периоду. И то је усамљен  пример 
испоштоване препоруке.   

Овај орган је путем овог извештаја навео 
појединачне примере погрешног као  и 
исправног рада и поступања, односно 
непоступања по препорукама заштитника 
грађана  од стране појединих органа управе 
града Зрењанина. Тиме је како директно тако и 
индиректно упутио критике и похвале на рачун 
оних чији је рад контролисао. 

Међутим, искуство показује да се критике  
доживљавају  као нека врста казне, што није 
намера и суштина рада овог органа. Потребно је 
да органи управе схвате суштину контролне 
улоге заштитника грађана , а она се огледа у 
намери постизања бољег и квалитетнијег рада 
органа јавне власти и исправљање појединачно 
нанетих неправди учињених 
грађанкама/грађанима.  

Без истинских реформи администрације и 
довођење њеног функционисања на ниво који 
подразумева професионалну и одговорну службу 
не може ни заштитник грађана имати видљиве 
ефекте. Од истог значаја је спремност 
одговорних на сарадњу са заштитником грађана 
и добра атмосфера у органима управе чији рад 
заштитник грађана контролише. 
                                
Услови рада заштитника грађана  
 

Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у стручној 
служби заштитника грађана од 
17.12.2008.године систематизована  су три радна 
места у оквиру стручне службе заштитника 
грађана. Заштитник грађана  у оквиру стручне 
службе има  запослену радницу на 
административно-техничким пословима.  

У оквиру органа Заштитника грађана раде 
Заменица задужена за права детета и 
равноправност полова која обавља функцију 
заштитника грађана до избора новог и то од 
02.04.2010.године односно од истека мандата 
претходном заштитнику грађана    и Заменик 
заштитника грађана  задужен за заштиту права 
националних мањина.  

Запосленима је обезбеђен простор на 
спрату у улици Пупинова број 14. Међутим, сам 
простор не испуњава услове за пријем странака , 
нарочито за инвалидна, хендикепирана и стара 
лица. Такође, простор не испуњава услове за рад 
запослених у погледу њиховог права на 
безбедност и приватност странака , као и здраве 
радне услове. 

Надлежни органи Града на основу члана 
40. Одлуке о заштитнику грађана прибавили су 
средства за рад, конкретно канцеларијски 
материјал и три копјутера, али до краја године 
телефонска централа и  телефони нису 
обезбеђени. 
 

Зрењанин, март 2011.године 
 

Вршилац дужности заштитника грађана 
Драгана Радловачки Грозданов,с.р. 

 
54 

На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
07.04.2011. године доноси следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
          1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Јавне установе 
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''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин, броj: 99-1 од 
22.03.2011. године, коју  је донео Управни одбор 
Установе на седници одржаној дана 21.03.2011. 
године. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-42/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

55 
На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, по прибављеној 
сагласности Покрајинског секретаријата за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу 
број 015-00015/2010-01 од 22.12.2010. године,  
на седници одржаној дана 07.04.2011. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ''ЗЕЛЕНО 
ПОЉЕ'' У ''ДУШКА ТРИФУНОВИЋА'' У 

ЗРЕЊАНИНУ 
 

I 
 

Назив улице: ''Зелено поље'' у Зрењанину 
мења се и гласи: ''Душка Трифуновића''. 
 

II 
 

Ово  решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-43/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

56 
 На основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, по прибављеној 

сагласности Покрајинског секретаријата за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу 
број 015-00015/2010-01 од 22.12.2010. године,  
на седници одржаној дана 07.04.2011. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ДЕЛА УЛИЦЕ  
'' САВЕ КОВАЧЕВИЋА''  У ''КОСТЕ 

НИКОЛИЋА'', У ЗРЕЊАНИНУ 
 

I 
  

Назив дела  улице: ''Саве Ковачевића'' у 
Зрењанину мења се и гласи: ''Косте Николића''. 

 
II  

                                                                            
                 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-44/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

57 
На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, по прибављеној 
сагласности Покрајинског секретаријата за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу 
број 015-1/2011-01-5 од 23.02.2011. године,  на 
седници одржаној дана 07.04.2011. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

''БЕРБЕРСКО ЦИГЛАНА'' (други ред)  
У ''ДАРКА НИШАВИЋА'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 

 
Назив улице: ''Берберско циглана'' (други 

ред) у Зрењанину мења се и гласи: ''Дарка 
Нишавића''. 

II 
 
            Ово  решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-45/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

58 
На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/07) и члана 31. Статута Града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, по прибављеној 
сагласности Покрајинског секретаријата за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу 
број 015-1/2011-01-5 од 23.02.2011. године,  на 
седници одржаној дана  07.04.2011. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

'' БЕРБЕРСКО ЦИГЛАНА'' ( трећи ред)  
У ''ВОЈИСЛАВА ДЕСПОТОВА'' У 

ЗРЕЊАНИНУ 
 

I 
 

                         Назив улице: ''Берберско циглана'' (трећи 
ред) у Зрењанину мења се и гласи:  ''Војислава 
Деспотова''. 

II 
 
           Ово  решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-46/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

59 
 На основу члана 31. став 1. тачка 23. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 49. Пословника 
Скупштине града (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) и 
члана 3., 4. и 5. Одлуке о Савету за 
међунационалне односе (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 3/05, 1/08 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 1/11), Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 
07.04.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 
ОДНОСЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 

 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 
међунационалне односе града Зрењанина. 

 
II 

 
 У Савет за међунационалне односе 
бирају се: 

1. ДИНИКУ ВОЈИН, представник румунске 
националне мањине, 

2. ВЈЕРКА ХРУБИК, представник словачке 
националне мањине, 

3. АРНОЛД КЕРЧОВ, представник мађарске 
националне мањине, 

4. ВЕСЕЛИН ЛАКАТУШ, апсолвент 
менаџмента, представник српског народа, 

5. МИЛАН ЗИРОЈЕВИЋ, инг.туризма и 
угоститељства, представник српског                                                         
народа, 

6. ГОРДАНА БОШКОВ, ветеринарски техни-
чар, представник српског народа. 

 
III 

 
 Утврђује се да се у Савет за 
међунационалне односе из претходне тачке овог 
Решења не бира представник ромске националне 
мањине, из разлога што Национални савет 
ромске националне мањине није доставио 
предлог за члана Савета. 
 

IV 
 

 Чланови Савета бирају се на период од 5 
година. 

V 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-47/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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60 
На основу члана 29. Закона о комуналној 

полицији  (''Службени гласник РС'', бр. 51/09), 
члана 31. тачка 23. и члана 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
07.04.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ   
ПРИТУЖБИ НА РАД КОМУНАЛНИХ 

ПОЛИЦАЈАЦА  
 
I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за решавање 
притужби на рад комуналних полицајаца. 
 

II 
 

 Комисија се састоји од председника и 
четири члана. Комисију чине три одборника 
Скупштине града Зрењанина, Начелник 
комуналне полиције и представник Полицијске 
управе Зрењанин. 

III 
 

 У Комисију се именују:  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
МИЛОШ МИНИЋ,  одборник Скупштине града, 
 
 ЗА ЧЛАНОВЕ: 

1. ЕРКА ВИЉАЧИК, одборник Скупштине 
града, 

2. ЕНЕИ ФРЕНЦ, одборник Скупштине града, 
3. МИЛУТИН ЂУРИШИЋ, начелник Одељења 
комуналне полиције, 

4. ДУШКО ЛАЗИЋ, представник Полицијске 
управе у Зрењанину. 

 
IV 

 
 Административне и техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одељење комуналне 
полиције Градске управе града Зрењанина. 
 

V 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-48/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

61 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 5. и 6. Одлуке о образовању 
Савета за безбедност града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 24/08 и 
1/11, Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 07.04.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
I 

 
 У Савет за безбедност града Зрењанина 
бирају се:                                                                      
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
1. ДР МИЛЕТА МИХАЈЛОВ – Градона-

челник 
 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 
2. АЛЕКСАНДАР МАРТОН – председник 

Скупштине града 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ:  
3. ГОРАН КАУРИЋ – заменик Градона-

челника 
4. БОЈАН МАРКОВИЋ – Министарство 

унутрашњих послова, Полицијска управа 
Зрењанин, 

5. РАДОВАН ЈАЗИЋ  - Министарство 
одбране – Војни одсек Зрењанин, 

6. МИЛЕНКО ЦУКУЋАН - Штаб цивилне 
заштите Зрењанин, 

7. 7. ДР ПАУН БЕРЕШ - начелник  Оде-
љења за ванредне ситуације Средњо-
банатског Управног округа, 

8. ДР ГОРДАНА КОЗЛОВАЧКИ - 
представник здравства, 

9. АЛЕКСАНДРА ТАНАСИЈЕВИЋ -  
представник Црвеног крста  

10. ВЛАДИСЛАВА ИВКОВИЋ-ЧАЛЕТА - 
одборник 

11. САША САНТОВАЦ – одборник, 
12. ПРЕДРАГ ПЕРКИЋ – одборник, 
13. БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВ – одборник. 
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II 
 
 Овим Решењем ставља се ван снаге 
Решење Скупштине града о избору председника, 
заменика председника и чланова Савета за 
одбрану и безбедност града Зрењанина, бр. 06-
113-18/08-I-10-00 од 24.11.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 28/08) и 
Решења о избору председника Савета за одбрану 
и безбедност града Зрењанина бр. 06-72-65/09-I-
10-01 од 15.05.2009. године (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 5/09). 
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-49/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

62 
На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 31. тачка 23. 
и члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 07.04.2011. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БОТОШ 
 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
комасацију катастарске општине Ботош (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
    АНКИЋ ЗЛАТОЈЕ, дипл. правник, судија 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: 
    ПАВЛОВИЋ ТАТЈАНА, дипл. правник 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. НАТАРОШ ГОРДАНА, дипл. инж. геодезије 
2. ПАУНОВИЋ ОЛИВЕРА, дипл. инж. 
архитектуре 

3. КРАЉ СТОЈАН, дипл. инж. пољопривреде 
4. ВЕЛИСАВЉЕВ ДУШАН, земљорадник-
учесник комасације 

5. ЧИЗМАШ БОРИСЛАВ, земљорадник-
учесник комасације 

6. НЕДЕЉКОВ МИЛАН, земљорадник-
учесник комасације 

 
ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА:  

1. КРАЈНОВИЋ СРЂАН, дипл. инж. геодезије 
2. БАЈОВИЋ БРАНКА, дипл. просторни 
планер 

3. СУБИН ВОЈИСЛАВ, дипл. инж. 
пољопривреде 

4. ДМИТРОВ СЛАВКО, земљорадник-учесник 
комасације 

5. АНЧИН ДРАГАН, земљорадник-учесник 
комасације 

6. МАРГИЋ ДРАГИША, земљорадник-
учесник комасације 

 
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ: 
МАРКОВ ГОРАН, дипл. правник 
 

II. Задатак Комисије је спровођење 
поступка комасације катастарске општине 
Ботош у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 
 II. Стручне и административне послове 
Комисије обавља секретар Комисије. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-50/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

63 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), и члана 12. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце 
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанина'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и 
13/06) и на основу члана 35. став 4. Статута 
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 
паркинзи'' Зрењанин, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' 
ЗРЕЊАНИН 
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I 
 

 БОРИВОЈ ДОРОСЛОВАЧКИ, дипл. 
ецц. разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи '' Зрењанин. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-51/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

64 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), и члана 12. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце 
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанина'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и 
13/06), и члана 35. и 36. Статута Јавног 
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин, Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 БОРИВОЈ ДОРОСЛОВАЧКИ, дипл. 
ецц. именује се за директора ЈКП ''Пијаце и 
паркинзи '' Зрењанин, на период од 4 године. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-52/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

65 
 На основу члана 31. став 1. тачка 23. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 3. стaв 2. 
Одлуке о Градском Савету за младе (''Службени 
лист града Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
07.04.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  

ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 

I 
 

 ТИМЕА КОВАЧ, правни техничар, 
разрешава се дужности члана Градског Савета за 
младе. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-53/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

66 
 На основу члана 31. став 1. тачка 23. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана  3. стaв 2. Одлуке 
о Градском Савету за младе (''Службени лист 
града Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ САВЕТА  

ЗА МЛАДЕ 
 

I 
 

 БАРБАРА ФЕЈЕШ, медицинска сестра, 
бира се за члана Градског Савета за младе. 

 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
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Број: 06-42-54/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

67 
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. 31/08 – 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 07.04.2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

СЛАВИША МИХАЉИЦА, техничар 
правне струке, разрешава се дужности члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Славиша Михаљица је именован за члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину 26.02.2009. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина бр. 06-28-24/09-I-
10-01 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
3/09). 
 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
Славиша Михаљица је именован на предлог 
одборничке групе Демократске странке Србије – 
Нова Србија.  
 Одредбом члана 14. став 1. наведеног 
Закона регулисано је да председника и чланове 
Изборне комисије у сталном саставу именује 
Скупштина јединице локалне самоуправе, на 
предлог одборничке групе у скупштини, 
сразмерно броју одборника.  
 С обзиром да су према члану 24. став 2. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
пречишћен текст) престали услови за постојање 
одборничке групе Демократске странке Србије – 
Нови Србије, то је донето Решење као у 
диспозитиву.  

 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу члана Градске изборне комисије у 
Зрењанину.  
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-55/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

68 
 На основу члана 14. став 1. 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. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

БРАНИСЛАВА ЧОКИЋ, економиста, 
именује се за члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
одборничке групе За Европски Зрењанин – 
Борис Тадић.  

II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу члана 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. 
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Одборничка група За Европски Зрењанин 
– Борис Тадић поднела је предлог да се за члана 
Градске изборне комисије именује Бранислава 
Чокић.       
 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 Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-56/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

69 
 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. 31/08 – 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 07.04.2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

МИЛАН ЂУРИЋ, машиновођа, 
разрешава се дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Милан Ђурић, је именован за заменика 
члана Градске изборне комисије у сталном 
саставу у Зрењанину 26.02.2009. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина бр. 06-28-
26/09-I-10-01 (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 3/09). 
 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 

Милан Ђурић je именован на предлог 
одборничке групе Демократске странке Србије – 
Нова Србија.  
 Одредбом члана 14. став 1. наведеног 
Закона регулисано је да председника и чланове 
Изборне комисије у сталном саставу именује 
Скупштина јединице локалне самоуправе, на 
предлог одборничке групе у скупштини, 
сразмерно броју одборника.  
 С обзиром да су према члану 24. став 2. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
пречишћен текст) престали услови за постојање 
одборничке групе Демократске странке Србије – 
Нови Србије, то је донето Решење као у 
диспозитиву.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу заменика члана Градске изборне 
комисије у Зрењанину.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-57/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

70 
 На основу члана 14. став 1. 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. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

СЛОБОДАН РАКИЋ, дипл. педагог, 
именује се за заменика члана Градске изборне 
комисије у сталном саставу у Зрењанину, на 
предлог одборничке групе За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић.  
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II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 На основу члана 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. 

Одборничка група За Европски Зрењанин 
– Борис Тадић поднела је предлог да се за 
заменика члана Градске изборне комисије 
именује Слободан Ракић.       
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању заменика члана  Градске изборне 
комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
                   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-58/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

71 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 15. Одлуке о 
оснивању Јавне установе ''Спортски објекти'' 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 20/10 и 1/11) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН 
 
 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и 
чланови привременог Управног одбора Јавне 
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин: 
 
ПРЕДСЕДНИК: 
- Драган Радосав, дипл.инг.машинства 
ЧЛАНОВИ: 
- Славиша Влачић, дипл.инг.машинства, 
- Данијел Шебез, службеник. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-59/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

72 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о 
оснивању Јавне установе ''Спортски објекти'' 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 20/10 и 1/11) и члана 21. Статута Јавне 
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 У Управни одбор Јавне установе 
''Спортски објекти'' Зрењанин, именују се: 
 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ДРАГАН РАДОСАВ, дипл. инг. машинства 
 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 
2. ДАНИЈЕЛ ШЕБЕЗ, службеник 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 
3. ЗОРАН ШИПКА, спортски радник,  
4. МОМИР РНИЋ, представник запослених, 
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5. ИВИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ, представник 
запослених. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-60/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

73 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 11. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце 
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и 
13/06), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 07.04.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП 
'' ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''  ЗРЕЊАНИН 

I 
 
 ДАРКО ТРАЈЛОВ, разрешава се 
дужности заменика председника Управног 
одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.                                      
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-61/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

74 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 11. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце 
и паркинзи'' Зрењанин  (''Службени лист 

општине Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 
1/06 и 13/06), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''  ЗРЕЊАНИН 

I 
 

 ПРЕДРАГ ЂЕНИЋ, именује се за 
заменика председника Управног одбора ЈКП 
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин. 

 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-62/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

75 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о 
оснивању ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 13/06 и 9/10) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ВОЈИСЛАВ КОНЦУЛ, разрешава се 
дужности члана Управног одбора ЈП ''Дирекција 
за изградњу и уређење града Зрењанина'' 
Зрењанин, на лични захтев. 
 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
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ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-63/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

76 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о 
оснивању ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 13/06 и 9/10) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ,  именује се 
за члана Управног одбора ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' 
Зрењанин. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-64/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

77 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 9. Одлуке 
о оснивању Народног музеја у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
9/09) Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 07.04.2011. године, донела је 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  У  

ЗРЕЊАНИНУ 
 

I 
 

 МАЈА ЋУРЧИН, наставник музичке 
културе,  разрешава се дужности члана Управног 
одбора Народног музеја у Зрењанину. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-65/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

78 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Народног музеја у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
9/09) Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 07.04.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  У  
ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 

 
 Мр АЛЕКСАНДАР ЈОСИМОВИЋ,  
именује се за члана Управног одбора Народног 
музеја у Зрењанину. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-66/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
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ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

79 
На основу члана 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  07.04.2011. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 РАДОВАН ЈОРГИН, хемијски техни-
чар, разрешава се дужности члана  Управног 
одбора Предшколске установе Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе. 
 

II 
  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-67/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

80 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 ГОРАН ВАШАШ, именује се за члана  
Управног одбора Предшколске установе 
Зрењанин, као представник локалне самоуправе. 
 

 

II 
 
 Мандат Горану Вашашу, траје до истека 
мандата Управног одбора Предшколске установе 
Зрењанин, који је именован 26.02.2009. године 
Решењем Скупштине града Зрењанин број: 06-
28-56/09-I-10-01 (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 3/09). 

 
III 

  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-68/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

81 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), сходно члану 3. Одлуке о поверавању 
вршења делатности физичке културе Спортском 
савезу града Зрењанина (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05, 
15/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
5/09) и сходно члану 34. Статута Спортског 
савеза града Зрењанина Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА  

 

I 
 

 РАДОМИР ЕПИФАНИЋ, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Спортског 
савеза града Зрењанина. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-69/11-I 
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Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

82 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), члана 3. Одлуке о поверавању вршења 
делатности физичке културе Спортском савезу 
града Зрењанина (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05, 15/05 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09) и 
члана 34. Статута Спортског савеза града 
Зрењанина Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА  
 

I 
 

 ЈОЖЕФ РАПОШ, именује се за члана 
Управног одбора Спортског савеза града 
Зрењанина. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-70/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
83 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и сходно члану 7. Одлуке 
о оснивању Фонда за усмеравање и доделу 
средстава накнаде за коришћење добара од 
општег интереса у производњи електричне 
енергије и производњи нафте и гаса у општини 
Зрењанин (''Међуопштински сл. лист Зрењанин'', 
бр. 10/91 и ''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 4/98), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је  
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ФОНДА ЗА УСМЕРАВАЊЕ И 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 

ПРОИЗВОДЊИ НАФТЕ И ГАСА ГРАДА  
ЗРЕЊАНИНА 

 
 
I 
 

МИРОСЛАВ КУКИН, разрешава се 
дужности секретара Управног одбора Фонда за 
усмеравање и доделу средстава накнаде за 
коришћење добара од општег интереса у 
производњи електричне енергије и производњи 
нафте и гаса града Зрењанина. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-71/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

84 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 7. Одлуке о 
оснивању Фонда за усмеравање и доделу 
средстава накнаде за коришћење добара од 
општег интереса у производњи електричне 
енергије и производњи нафте и гаса у општини 
Зрењанин (''Међуопштински сл. лист Зрењанин'', 
бр. 10/91 и ''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 4/98), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ФОНДА ЗА УСМЕРАВАЊЕ И 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 

ПРОИЗВОДЊИ НАФТЕ И ГАСА ГРАДА  
ЗРЕЊАНИНА 
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I 
 

РАДОВАН ЈОРГИН, именује се за 
секретара Управног одбора Фонда за усмеравање 
и доделу средстава накнаде за коришћење 
добара од општег интереса у производњи 
електричне енергије и производњи нафте и гаса 
града Зрењанина. 

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-72/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

85 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 16. Одлуке о 
оснивању Јавне установе ''Спортски објекти'' 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 20/10 и 1/11) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 07.04.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан 
привременог Надзорног одбора Јавне установе 
''Спортски објекти'' Зрењанин: 
 

ПРЕДСЕДНИК: 
- ДАМИР ПЕТРОМАЊАНЦ, магистар технич-
ких наука,  
 

ЧЛАН: 
- ИГОР ЦВЕТИЋАНИН, угоститељ. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-73/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

86 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о 
оснивању Јавне установе ''Спортски објекти'' 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 20/10 и 1/11) и члана 24. Статута Јавне 
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  У  Надзорни одбор Јавне установе 
''Спортски објекти'' Зрењанин именују се: 
 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ДАМИР ПЕТРОМАЊАНЦ, магистар 
техничких наука 

 
ЗА ЧЛАНОВЕ: 

2. ИГОР ЦВЕТИЋАНИН, угоститељ 
3. ДРАГАН БОГДАНОВИЋ, представник 
запослених. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-74/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

87 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 11. и 20. Одлуке о 
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оснивању здравствене установе Дом здравља ''Др 
Бошко Вребалов'' Зрењанин, (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 2/07 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/09) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА  

'' ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 
 ГАБОНА ФЕРЕНЦ, дипл. инг. 
машинства, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Дома здравља ''Др Бошко 
Вребалов'' Зрењанин, на лични захтев. 
 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-75/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

88 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 11. и 20. Одлуке о 
оснивању здравствене установе Дом здравља ''Др 
Бошко Вребалов'' Зрењанин, (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 2/07 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/09), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 07.04.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО 

ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 
 СИЛВИЈА СЕКЕ ТОТ, електротехни-
чар, именује се за члана Надзорног одбора Дома 
здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин. 
 

 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-76/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

89 
На основу члана 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
- СЛАВИША ВЛАЧИЋ, дипл. маш. инг. 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе Зрењанин, као представник 
јединице локалне самоуправе. 
 -  НАНДОР МЕЛЕГИ, дипл. економиста – 
мастер, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Техничке школе Зрењанин, као 
представник јединице локалне самоуправе, на 
лични захтев. 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-77/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

90 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
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број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  07.04.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
 ЗРЕЊАНИН 

 

 
I 

 

ФЕРЕНЦ ФАРКАШ, монтер, именује 
се за члана Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин, као представник јединице локалне 
самоуправе. 

II 
 

 Мандат Ференц Фаркашу, траје до истека 
мандата Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-76/10-I (''Службени лист града Зрењанин'', бр. 
9/10). 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-42-78/11-I 
Дана: 07.04.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

91  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ГРАДА 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА 
ФУНКЦИОНЕРА 
Број: 06-44-3/11-I 
Дана: 06.04.2011. године 
З р е њ а н и н 
 
 На основу Одлуке Скупштине општине 
Зрењанин о прихватању Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе у 
Србији број: 06-8-38/05-I-04-01 од 24.02.2005. 
године, члана 55. Одлуке о образовању савета за 
праћење Етичког кодекса понашања 

функционера (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 1/06 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08 и 24/08) и Одлуке о 
покретању поступка против функционера 
локалне самоуправе Мирослава Илића, 
одборника Скупштине града Зрењанина број:06-
79-2/10-I од 18.06.2010.године, Савет за праћење 
примене Етичког кодекса понашања 
функционера је дана 06.04.2011. године донео 
следећу 

 
О Д Л У К У 

 
 Функционеру локалне самоуправе 
МИРОСЛАВУ ИЛИЋУ, одборнику Скупштине 
града Зрењанина из Книћанина, ул. Војводе 
Стевана Книћанина бр. 68, изриче се мера  јавно 
објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком именованом да да оставку на 
функцију одборника Скупштине града 
Зрењанина. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Мирослав Илић је изабран на функцију 
одборника Скупштине града Зрењанина дана 
03.06.2008. године, са изборне листе СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ. Дана 14.06.2010. године Мирославу 
Илићу је престало чланство у политичкој 
странци ''Српска радикална странка'' о чему је 
Градски одбор Српске радикалне странке  
доставио потврду Савету за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, а дана 
11.06.2010. године, Мирослав Илић је приступио 
политичкој странци ''Српска напредна странка'' о 
чему је Српска напредна странка доставила 
наведеном Савету писано обавештење. На тај 
начин, Мирослав Илић је променио политичку 
странку којој је припадао у току избора. 
 Савет за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера је спровео 
испитни поступак сходно члану 40. 44. и 46. 
Одлуке о образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 1/06 
и ''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08 и 
24/08) и утврдио да је Мирослав Илић, током 
вршења своје функције одборника Скупштине 
града  Зрењанина повредио члан 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, на тај начин што је 
променио странку којој је припадао у време 
избора. 
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 Одредбом члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе регулисано је да ''Поштујући избор 
бирача, а нарочито ако је изабран са страначке 
листе кандидата, изабрани функционер локалне 
самоуправе треба да избегава да током свог 
мандата промени странку којо је припадао у 
време избора''. 
 Својим преласком из једне политичке 
странке у другу деградирао је функцију коју 
обавља. 
 Сходно утврђеном чињеничном стању и 
утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, а имајући у виду околности 
тежине повреде Кодекса и последице које је 
изазвао својим чињењем тако што је изневерио 
изборну вољу грађана, Мирослав Илић је 
одговоран за свој поступак и утврђену повреду 
Кодекса и у складу са чланом 55. став 3. одлуке 
о образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 1/06 
и ''Службени лист града Зрењанина'' број 21/08 и 
24/08), изриче му се мера јавно објављивање 
Одлуке о утврђеној повреди Кодекса, члан 4. 
став 2. Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе са препоруком да 
именовани да оставку на функцију одборника 
Скупштине града Зрењанина. 
 На основу изнетог, донета је Одлука као 
у диспозитиву. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Владимир Френц,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ГРАДА 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА 
ФУНКЦИОНЕРА 
Број:  06-44-4/11-I 
Дана: 06.04.2011. године 
З р е њ а н и н 
 
 На основу Одлуке Скупштине општине 
Зрењанин о прихватању Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе у 
Србији број: 06-8-38/05-I-04-01 од 24.02.2005. 
године, члана 55. Одлуке о образовању савета за 
праћење Етичког кодекса понашања 

функционера (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 1/06 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08 и 24/08) и Одлуке о 
покретању поступка против функционера 
локалне самоуправе Милене Прстојевић, 
одборника Скупштине града Зрењанина број:06-
31/11-3-I од 10.03.2011.године, Савет за праћење 
примене Етичког кодекса понашања 
функционера је дана 06.04.2011. године донео 
следећу 

О Д Л У К У 
 

 Функционеру локалне самоуправе 
МИЛЕНИ ПРСТОЈЕВИЋ, одборнику 
Скупштине града Зрењанина из Зрењанина, ул. 
Олге Петров бр. 71, изриче се мера јавно 
објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Милена Прстојевић је изабрана на 
функцију одборника Скупштине града 
Зрењанина дана 03.06.2008. године, са изборне 
листе РАВНОПРАВНОСТ-ЗДРАВКО ДЕУРИЋ. 
Дана 09.03.2011. године Милени Прстојевић је 
престало чланство у политичкој странци 
''Социјалдемократска партија Србије'' о чему је 
Градски одбор СДПС-Зрењанин  доставио 
потврду Савету за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера, а дана 
28.02.2011. године, Милена Прстојевић је 
приступила политичкој странци ''Српска 
напредна странка'' о чему је Српска напредна 
странка доставила наведеном Савету писано 
обавештење. На тај начин, Милена Прстојевић је 
променила политичку странку којој је припадала 
у току избора. 
 Савет за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера је спровео 
испитни поступак сходно члану 40. 44. и 46. 
Одлуке о образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 1/06 
и ''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08 и 
24/08) и утврдио да је Милена Прстојевић, током 
вршења своје функције одборника Скупштине 
града  Зрењанина повредила члан 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, на тај начин што је 
променила странку којој је припадала у време 
избора. 
 Одредбом члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе регулисано је да ''Поштујући избор 
бирача, а нарочито ако је изабран са страначке 
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листе кандидата, изабрани функционер локалне 
самоуправе треба да избегава да током свог 
мандата промени странку којо је припадао у 
време избора''. 
 Својим преласком из једне политичке 
странке у другу деградирала је функцију коју 
обавља. 
 Сходно утврђеном чињеничном стању и 
утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, а имајући у виду околности 
тежине повреде Кодекса и последице које је 
изазвала својим чињењем тако што је изневерила 
изборну вољу грађана, Милена Прстојевић је 
одговорна за свој поступак и утврђену повреду 
Кодекса и у складу са чланом 55. став 2. Одлуке 
о образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 1/06 
и ''Службени лист града Зрењанина'' број 21/08 и 
24/08), изриче јој се мера јавно објављивање 
Одлуке о утврђеној повреди Кодекса, члан 4. 
став 2. Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе. 
 На основу изнетог, донета је Одлука као 
у диспозитиву. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Владимир Френц,с.р. 
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На основу члана 9. став 2. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10), 
Одељење за послове заштите и унапређивања 
животне средине, Градске управе града 
Зрењанина, дана 07.04.2011. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  
ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНЕ 

СЕЧАЊ, ТИТЕЛ И КОВАЧИЦА 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процена) за Регионални план 
управљања отпадом за град Зрењанин и општине 
Сечањ, Тител и Ковачица (у даљем тексту: 
Регионални план).  
 

 

Члан 2. 
 

Простор обухваћен овим Регионалним 
планом чине Град Зрењанин и општине 
Ковачица, Сечањ и Тител и заузима површину 
од 2.528 км2 на којој живи 193.368 становника, 
налази се у Аутономној Покрајини Војводини и 
обухвата део територије Средњебанатског 
Округа (Зрењанин, Сечањ), затим 
Јужнобанатског округа (Ковачица) и 
Јужнобачког округа (Тител). Границе простора 
се административно подударају са границама 
поменутих опшина, те су већином 
праволинијске. Са севера се граничи са 
општинама Нови Бечеј, Кикинда, са истока се 
граница поклапа са државном границом 
Републике Србије, са југо-истока се граничи са 
општинама Пландиште и Алибунар, док је јужна 
граница делимично административна (према 
општинама Опово и Панчево), а делимично 
природна – одређена током Реке Дунав. Са 
запада се граничи са општинама Нови Сад и 
Жабаљ, те је граница делимично 
административна, а делимично праволинијска и 
поклапа се са доњим током Реке Тисе.  
 

Члан 3.  
 

Разлози за израду Стратешке процене су 
сагледавање свих промена у просторно-
функционалној организацији подручја које се 
планирају реализацијом Регионалног плана, које 
могу бити од утицаја на стање животне средине 
са проценом и мерама које су нужне како би се 
евентуални утицаји свели у граничне вредности. 

Питања и проблеми, везани за заштиту 
животне средине, који ће бити разматрани у 
Извештају о стратешкој процени, су:  

 
- утицај изградње потребних објеката, система 
и уређаја као и инфраструктуре (саобраћајне, 
водопривредне, електроенергетске, 
телекомуникационе и др.) на флору и фауну, 
њихова станишта, биодиверзитет, капацитет 
животне средине и екосистем у целини,  

- заштита животне средине од деградације 
(аерозагађења, бука...),  

- заштита природних вредности и 
- заштита културних добара. 

 
Члан 4. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја 

ће садржати све елементе прописане Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, 
а биће сачињен по следећоj методологији:  
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1. Карактеристике Регионалног плана 
 
(1) Значај Регионалног плана за заштиту 
животне средине и одрживи развој, 
(2) Проблеми заштите животне средине и 
могућност утицаја Регионалног плана на разне 
области и делове животне средине, природне и 
урбане целине, и то: 

1. Ваздух  
2. Вода 
3. Земљиште  
4. Клима  
5. Биљни и животињски свет 
6. Станишта и биодиверзитет  
7. Заштићена природна добра  
8. Становништво и здравље  
9. Културно историска баштина  
10. Инфраструктурни и други објекти 

 

(3) Степен утицаја Регионалног плана на друге 
планове на различитим хијерархијским нивоима, 
(4) Степен којим се Регионалним планом 
успоставља оквир за реализацију пројеката у 
погледу локације, природе, обима и услова 
функционисања или у вези са локацијом ресурса. 
 

2. Карактеристике утицаја 
 

(1) Вероватноћа, интензитет, сложеност, 
реверзибилност 
(2) Временска димензија (трајање, учесталост, 
понављање) 
(3) Просторна димензија  

1. локација,  
2. географска област,  
3. број изложених становника, 
4. прекогранична природа утицаја 

(4) Кумулативна и синергијска природа утицаја 
(5) Ризици по људско здравље и животну 

средину 
(6) Деловање на области од природног, 
културног и другог значаја 

1. посебне природне карактеристике 
2. области или предели којима је признат 
заштиђени статус на републичком или 
међународном нивоу 

3. културно-историјска баштина 
4. густо насељене области 
5. области са различитим режимима заштите 

(7) Деловање на угрожене области 
1. прекорачени стандарди квалитета животне 
средине или граничне вредности;  

2. интензивно коришћење земљишта;  
3. постојећи ризици;  
4. смањени капацитет животне средине;  
5. посебно осетљиве и ретке области;  
6. екосистеми;  
7. биљне и животињске врсте. 

 

Члан 5. 
 

Извештај о стратешкој процени ће 
описати, проценити и вредновати могуће 
значајније утицаје на животну средину до којих 
се може доћи имплементацијом Регионалног 
плана и садржи нарочито:  
(1) полазне основе стратешке процене;  
(2) опште и посебне циљеве стратешке процене 
и избор индикатора; 
(3) процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на 
животну средину; 
(4) смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима и процене 
утицаја пројеката на животну средину; 
(5) програм праћења стања животне средине у 
току спровођења плана и програма 
(мониторинг); 
(6) приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене; 
(7) приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са 
аспекта разматраних варијантних решења и 
приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у план или програм; 
(8) закључке до којих се дошло током израде 
извештаја о стратешкој процени представљене 
на начин разумљив јавности; 
(9) друге податке од значаја за стратешку 
процену. 

Члан 6. 
 

Носиоц израде Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину биће 
правно лице или предузетник, одабрано у 
поступку јавне набавке, а које је уписано у 
одговарајући регистар за обављање делатности 
просторног и урбанистичког планирања и израде 
планских и других развојних докумената.  
 

Члан 7. 
 

Орган надлежан за припрему 
Регионалног плана, Одељење за послове заштите 
и унапређивања животне средине Градске 
управе града Зрењанина, обезбеђује учешће 
заинтересованих органа и организација и 
јавности на начин да се излагање на јавни увид 
Предлога Регионалног плана и Извештаја о 
стратешкој процени истовремено оглашава у 
локалном листу, при чему се оглашавају подаци 
о времену и месту излагања Предлога 
Регионалног плана и Извештаја о стратешкој 
процени на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу 
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доставити примедбе, о времену и месту 
одржавања јавне расправе, као и друге 
информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 8.  
 

Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени ће се обезбедити из буџета 
града Зрењанина, накнаде за заштиту животне 
средине. 

Члан 9. 
 
Ову Одлуку објавити  у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И  
УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Број: IV-12-01-501-102 
Дана: 07.04.2011. 
ЗРЕЊАНИН 

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ 

И УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Мр Дејан Јованов,с.р. 
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