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4. Изборе за Савет и Надзорне одборе 
спровести у складу са одредбама Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10 и 20/10). 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 016-51/11-II 
Дана: 24.02.2011.године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов, с.р.  
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 На основу чл. 48. и 108. став 3. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Градско веће 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
25.02.2011. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ  

О  КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I   Решењем о категоризацији 
спортских организација на територији града 
Зрењанина утврђују се општи услови које 
спортска организација или клуб мора да 
испуњава као корисник буџетских 
средстава, критеријуми на основу којих се 
врши категоризација спортских 
организација, критеријуми за 
суфинансирање стручњака у спорту и 
тренера, критеријуми за суфинансирање 
спортских манифестација, као и 
критеријуми за суфинансирање пројеката 
спортских организација. 

 
II  Општи услови да би спортска 

организација остварила право на учешће у 
расподели буџетских средстава су: 

 
1. Да је регистрована код Мининстарства за 

омладину и спорт Републике Србије 
2. Да јој је седиште на територији града 

Зрењанина, 

3. Да у складу са утврђеним роковима 
доставља годишње планове и програме 
рада са финансијским показатељима, као 
тачне податке о оствареним спортским 
резултатима у предходној години, 

4. Да у складу са утврђеним роковима (два 
пута годишње: до 15. јануара и до 15. 
јула) доставља финансијско правдање 
одобрених средстава. 

      
III  Критеријуми за категоризацију 

спортских организација су: 
 

     1. Категоризација спортова ССС  
     2. Постигнути резултати 
     3. Ранг такмичења 
     4. Такмичарске селекције 
     5. Број регистрованих такмичара 
     6. Традиција у граду/општини 
     7. Тренерски кадар 
     8. Специфичност спорта 

 
 Спортске организације биће 
разврстане по одређеним групама 
применом наведених критеријума и на 
основу трошкова такмичења и тренажног 
процеса. 
 

 IV Критеријуми за суфинансирање 
стручњака у спорту и тренера су: 

 
1. Да савесно извршавају спортско - 

педагошки рад 
2. Да својим радом доприносе 

омасовљавању спорта у граду Зрењанину 
3. Да постижу одређене спортске резултате  
 

V Критеријуми за суфинансирање 
спортских манифестација су: 

 
1. Да је више пута одржавана у граду 

Зрењанину 
2. Да промовише спортску организацију 
3. Да обухвата већи број учесника 

 
VI Критеријуми за суфинансирање 

пројеката спортских организација су: 
 

1. Да пројекат има шири друштвени значај 
2. Да је од значаја за функционисање 

спортске организације 
3. Да подиже квалитет рада спортске 

организације 
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VII  Правилник о расподели 

буџетских средстава спортским 
организацијама, на основу критеријума из 
тачке III. овог решења и на основу 
трошкова такмичења и тренажног процеса, 
донеће Градоначелник града Зрењанина. 

 
VIII Ово Решење објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ                                                                                 

      Број: 06-26-1/11-III 
      Дана: 25.02.2011. године 
      Зрењанин 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

  Др Милета Михајлов,с.р. 
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 На основу члана 45. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 11. став 5. 
Одлуке о пословном простору (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 3/99, 11/99, 
12/02 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 32/08 и 18/10), Градоначелник града 
Зрењанина донео је дана 25.02.2011. године 
следећу 
 

О Д Л У К У 
О ОЛАКШИЦАМА У ПЛАЋАЊУ 

ЗАКУПНИНЕ 
 

I 
 Овом Одлуком прописују се услови и 
начин остваривања олакшица у плаћању 
накнаде – закупнине за коришћење 
пословног простора на коме је носилац права 
коришћења град Зрењанин. 

 
II 

 Закупцима пословног простора из 
тачке I ове Одлуке накнада – закупнина за 
његово коришћење умањује се за 5% износа 
накнаде- закупнине под условима из ове 
Одлуке. 
 

 

III 
Умањење накнаде – закупнине из 

тачке II ове Одлуке остварује се само под 
следећим условима: 

1. да закупац нема неизмирених обавеза 
(дуга) по основу коришћења предметног 
пословног простора по било ком основу 
(накнаде – закупнине, пореза на додатну 
вредност, камате, учешћа у поступку 
издавања пословног простора у закуп, 
сопственог улагања у предметни 
пословни простор и др.), 

2. ако рачун (фактуру) за претходни месец 
плати до 15-ог у текућем месецу, 

3. ако пословни простор користи пажњом 
доброг привредника. 

У случају стицања права на умањење 
накнаде – закупнине, закупцу ће се рачун 
(фактура) за следећи месец истављати 
умањен за 5%. 

 
IV 

Умањење накнаде – закупнине из тачке II  
ове Одлуке важи до краја 2011.године 
односно до закључно са рачуном (фактуром) 
за децембар месец 2011. године. 

 
V 

 О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градска управа Одељење за имовинско-
правне послове а путем овлашћеног 
предузећа – Јавног предузећа ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК       
БРОЈ: 361-8/11-II 
ДАНА: 25.02.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Др Милета Михајлов,с.р. 


