
  

        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
   ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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       На основу чл. 32. став 1. тачка 1. и 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 

36. тачка 1. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), а 

на основу Предлога Одлуке председника 

Скупштине града Зрењанина број 020-1/20-86-

I од 16. децембра 2020. године, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године донела је  

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 

 

У Пословнику Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20-пречишћен текст), у члану 43. став 

2. мења се и гласи:  

  "Одборничке групе чине групе 

одборника једне политичке странке, коалиције 

или групе грађана која има најмање три 

одборника."  

 

  У истом члану, став 3. мења се и гласи:  

  "Одборничку групу од најмање три 

члана могу удруживањем да образују и 

одборници политичких странака, других 

политичких организација или група грађана 

које имају мање од три одборника." 

 

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: 06-116-11/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у 

вези са чланом 66. став 3. и члана 74. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Србије” бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) и чл 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 18.12.2020. 

године донела је 

 

О Д Л У К У  

О 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

Члан 1. 

 

  У Одлуци о месним заједницама 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 

32/19), после члана 19. додаје се члан 19а који 

гласи: 

 

''Члан 19а 

 

  До конституисања новог Савета месне 

заједнице, текуће и неодложне послове из 

надлежности месне заједнице обављаће 

претходни Савет месне заједнице.'' 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                          
Број: 06-116-13/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 90. став 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 - др. 

закон, 10/19 и 6/20), чл. 4. и 13. став 1. Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 

42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. 

закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. 

закон), члана 36. тачка 10. и члана 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Предшколске 

установе Зрењанин ("Службени лист општине 

Зрењанин", бр. 6/92, 1/98, 5/02, 6/02 и 2/04 и 

"Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11 и 

28/12), члан 1. мења се и гласи: 

 

"Члан 1. 

 

 Овом одлуком град Зрењанин оснива 

Предшколску установу Зрењанин (у даљем 

тексту: Предшколска установа)."  

 

Члан 2. 

 

  Члан 2. мења се и гласи: 

 

"Члан 2. 

 

 Седиште Предшколске установе је у 

Зрењанину у улици Вука Караџића 3/а." 

 

Члан 3. 

 

 Чл. 11, 12, 13. и 14. бришу се, а 

досадашњи чл. 15. и 16. постају чл. 11. и 12.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-14/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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  На основу члана 9. ст. 1. и 8. Закона о 

планском систему Републике Србије 

("Службени гласник РС", број 30/18), чл. 32. и 

66. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и 128. став 

1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 

РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 ЗА ПЕРИОД ОД  2021. ДО 2028. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

  Град Зрењанин приступа изради Плана 

развоја града Зрењанина за период од 2021. до 

2028. године. 

 

Члан 2. 

 

  План развоја града Зрењанина 

представља документ развојног планирања 

највишег реда за чију је  припрему, усвајање, 

спровођење и праћење надлежна јединица 

локалне самоуправе (у даљем тексту ЈЛС). 

 

Члан 3. 

 

  План развоја града Зрењанина ће 

садржати: преглед и анализу постојећег стања, 

визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и 

кратак опис мера, а у складу са законом, 
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подзаконским актима и планским 

документима донетим на републичком нивоу и 

нивоу Аутономне Покрајине Војводине. 

 

Члан 4. 

 

  Циљ израде Плана развоја града 

Зрењанина је да обезбеди одржив друштвено-

економски развој града Зрењанина, кроз 

континуитет планског деловања, усмереног на 

уједначавање развоја и ангажовање локалних 

ресурса уз широку грађанску партиципацију и 

укључивање свих релевантних чинилаца како 

би се унапредио квалитет живота свих грађана. 

 

Члан 5. 

 

  Рок за израду предлога плана развоја 

града Зрењанина  је 30. септембар 2021. 

године, а рок за усвајање је 30. децембар 2021. 

године. 

 

Члан 6. 

 

  У циљу спровођења ове одлуке, 

Градоначелник града Зрењанина ће формирати 

Координациони тим и тематске радне групе за 

израду Плана развоја града Зрењанина за 

период од  2021. до 2028. године. 

 

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: 06-116-15/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н     

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 92. став 4. Закона о 

буџетском систему (''Службени гласник РС', 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 

103/158, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и 

члана 36. тачка 87. Статута Града Зрењанина 

(''Службени лист Града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст), Скупштина Града 

Зрењанина, на седници одржаној 

18.12.2020.године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

  За екстерну ревизију завршног рачуна 

буџета Града Зрењанина за 2020.годину 

изабраће се, у складу са прописима којима се 

уређују јавне набавке и уз сагласност Државне 

ревизорске институције, лице које испуњава 

услове за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја, прописане законом 

којим се уређује рачуноводство и ревизија, 

уколико Град Зрењанин није обухваћен 

програмом ревизије Државне ревизорске 

институције за 2020.годину. 

 

Члан 2. 

 

  Уговор са изабраним ревизором у 

складу са законом закључиће начелник 

Градске управе Града Зрењанина.  

 

Члан 3. 

 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у ''Службеном листу Града 

Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИМА ГРАДА 

Број: 06-116-17/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу чл. 524. и 525. Закона о 

привредним друштвима (''Службени гласник 

РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 

44/18, 95/18 и 91/19), чл. 20. и 66. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др. закон и 

47/18), чл. 36. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", бр. 17/2020 - пречишћен текст), 
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Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 18.12.2020. године доноси 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ 

ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНО 

КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ 

"ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА 

НАПЛАТА" ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о покретању поступка 

ликвидације над Јавно комуналним 

предузећем "Зрењанинска обједињена 

наплата" Зрењанин ("Службени лист града 

Зрењанина" број 37/17) члан 3. мења се и 

гласи: 

"Члан 3. 

  

 За ликвидационог управника предузећа 

именује се Далибор Бубњевић, ЈМБГ 

0408980850020." 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-108/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу чл. 99. ст. 5. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 

98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-др.закон), чл. 14. Одлуке о грађевинском 

земљишту у јавној својини града Зрењанина 

(„Сл. лист града Зрењанина” бр. 5/17, 14/17 и 

29/18) и  чл. 36. ст 1. тач. 28. и чл. 128. ст. 1.  

Статута града Зрењанина („Сл. лист града 

Зрењанина” бр. 17/20 – пречишћен текст) 

Скупштина града Зрењанина, на Седници 

одржаној дана 18.12.2020. године доноси  

 

 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА 

П Р О Г Р А М А 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

  У члану 2. у тачки I, у табели, 

Програма отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини Града Зрењанина за 2020. 

годину („Сл. лист града Зрењанина” бр. 2/20)  

после редног броја 74. додају се нови редни 

бројеви који гласе:  

“ 

 

 

75. 8346/25 

ко 

Зрењан

ин 1 

22545 
Уроша 

Предића 
2а 71м

2
 

ПГР 

Југоисток  

(Сл.лист 

града 

Зрењанина, 

бр.  32/14, 

24/18 и 

32/19) 

Породично 

становање 
Приступни пут 

76. 2331 
ко  

Чента 
   206 Чента 6а 07м

2
 

УП МЗ 

Чента до 

2010.године 

(Међуопшти

нски  лист  

бр. 8/87 и  

Сл. лист 

општине 

Зрењанин 

бр.  3/94 и  

11/03) 

Индивидуал

ано 

становање  

Приступни пут, јавна 

расвета и водоводна 

мрежа 
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77. 7082/41 

ко 

Зрењан

ин 1 

22813 Херцеговачка 

Део од 

1ха93а1

1м
2
   

ПГР Доља 

(Сл. лист    

града 

Зрењанина  

бр.  21/20-

пречишћен 

текст) 

Пословни 

комплекс 

Приступни пут, тротоар, 

јавна расвета, водоводна 

мрежа,  мрежа фекалне 

канализације, мрежа 

атмосферске 

канализације 

 

78.-1. 
12670/2

8 

ко 

Зрењан

ин 1 

22545 Раде Трнића 1а86м
2
 

ПГР Доља 

(Сл. лист    

града 

Зрењанина  

бр.  21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

Приступни пут, јавна 

расвета, водоводна мрежа 

и мрежа фекалне 

канализације 

78.-2. 
12670/2

9 

ко 

Зрењан

ин 1 

22545 Раде Трнића 2а24м
2
 

ПГР Доља 

(Сл. лист    

града 

Зрењанина  

бр.  21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

Приступни пут, јавна 

расвета, водоводна мрежа 

и мрежа фекалне 

канализације 

78.-3. 

 

12670/3

0 

 

ко 

Зрењан

ин 1 

 

22545 

 

Раде Трнића 
2а03м

2
 

ПГР Доља 

(Сл. лист    

града 

Зрењанина  

бр.  21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

Приступни пут, јавна 

расвета, водоводна мрежа 

и мрежа фекалне 

канализације 

79.-1. 
12670/3

1 

ко 

Зрењан

ин 1 

22545 Раде Трнића 1а86м
2
 

ПГР Доља 

(Сл. лист    

града 

Зрењанина  

бр.  21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање 

Приступни пут, јавна 

расвета, водоводна мрежа 

и мрежа фекалне 

канализације 

79.-2. 
12670/3

2 

ко 

Зрењан

ин 1 

22545 Раде Трнића 2а05м
2
 

ПГР Доља 

(Сл. лист    

града 

Зрењанина  

бр.  21/20-

пречишћен 

текст) 

Породично 

становање  

Приступни пут, јавна 

расвета, водоводна мрежа 

и мрежа фекалне 

канализације 

“ 

Члан 2. 

 

 У члану 3. Програма отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини Града 

Зрењанина за 2020. годину („Сл. лист града 

Зрењанина” бр. 2/20)  после последњег става 

18, додају се нови ставови, а како следи:  

  „Парцеле под редним бројевима 78.-1, 

78.-2. и 78.-3. јесу предмет отуђења као једна 

грађевинска парцела.   

  Парцеле под редним бројевима 79.-1, 

79.-2. јесу предмет отуђења као једна 

грађевинска парцела.   

  Парцела бр. 7082/41 се отуђује само у 

делу пословног комплекса, а чија ће се тачна 

површина дефинисати накнадно, према 

предлогу надлежног предузећа. 

  Парцела 12670/32 се у свом источном 

делу налази у зони заштите инфраструктурног 

пружног појаса, те је у том смислу ограничена 

градња.„ 

 

Члан 3. 

 

  Овај Програм о изменама и допунама 

Програма отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Зрењанина за 2020. 
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годину објављује се у ''Службеном листу града 

Зрењанина'', а ступа на снагу у року од 8 дана 

од дана објављивања у истом.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-19/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н    

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  

 

133 

 

 На основу члана 77. став 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-

др. закон и 95/18-др. закон и 86/19-др. закон), 

чл. 36. тачка 24. и члана 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 18.12.2020. године усваја 

следећи  

 

КАДРОВСКИ ПЛАН  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ  ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 

2020. ГОДИНЕ 

 

 

  1. Број запослених на неодређено време: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 66 

Саветник 144 

Млађи саветник 32 

Сарадник 25 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 54 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 22 

Пета врста радних места 4 

УКУПНО 353 

 

  2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Самостални саветник 5 

Саветник 33 

Млађи саветник 15 

Сарадник 3 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 5 

Референт 0 

Млађи референт 3 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 
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Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 66 

 

  3. Број запослених на одређено време у Кабинету Градоначелника:   

 

Висина стручне спреме  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 6 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

Средња стручна спрема 2 

Четврта врста радних места 5 

УКУПНО 14 

 

  4. Број приправника: 

 

Приправници  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 

II. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА 

ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Број запослених на неодређено време: 

 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Виши референт 2 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 4 

 

2. Број запослених  на одређено време због повећаног обима посла: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Млађи референт 1 

УКУПНО 1 

 

III. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

  Број запослених на неодређено време: 

 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Виши референт 1 

УКУПНО 1 

 

IV. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

  1. Број запослених на неодређено време: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 66 
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Саветник 152 

Млађи саветник 26 

Сарадник 26 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 55 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 22 

Пета врста радних места 4 

УКУПНО 356 

 

  2. Број запослених чији се пријем у радни однос планира на одређено време због повећаног 

обима посла: 

 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Самостални саветник 5 

Саветник 36 

Млађи саветник 13 

Сарадник 3 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 4 

Референт 0 

Млађи референт 3 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 66 

 

  3. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету 

Градоначелника:   

 

Висина стручне спреме  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 5 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 5 

 

  4. Број приправника чији се пријем планира: 

 

Приправници  Број извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 4 

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 4 

 

V. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

  1. Број запослених на неодређено време: 
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Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Виши референт 2 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 4 

 

  2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла: 

 

Звања службеника и намештеника  Број извршилаца 

Млађи референт 1 

УКУПНО 1 

 

VI. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  Број запослених на неодређено време: 

 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

Виши референт 1 

УКУПНО 1 

 

  VII. Кадровски план објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-20/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н    

       ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

    Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 23. Одлуке о 

оснивању “Јавног предузећа за урбанизам” 

Зрењанин ( ''Службени лист града Зрењанина'' 

бр. 2/19 - пречишћен текст и 32/19) и члана 36. 

тачка 10. и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 - пречишћен текст) Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 18.12.2020. 

год. донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ СТАТУТА “ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

      Даје се сагласност на Одлуку о 

измени Статута “Јавног предузећа за 

урбанизам” Зрењанин коју је донео Надзорни 

одбор овог предузећа дана 30.01.2020. год. под 

бројем 10/39.  

II 
 

  Решење и Одлуку објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-21/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

ЗРЕЊАНИН  

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 36. став 1. тачка 10. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
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("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 

- пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

18.12.2020. године, донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допуни Статута Народног музеја 

Зрењанин број 01-777 која је донета на 

седници Управног одбора Народног музеја 

Зрењанин одржаној дана 9. октобра 2020. 

године.  

 

II 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-22/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу чл. 36. ст. 1. тач. 10. и 128. 

ст. 1. Статута града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама Статута Предшколске установе 

Зрењанин број 3773/2 која је донета на 

седници Управног одбора Предшколске 

установе Зрењанин одржаној дана 10. 

септембра 2020. године.  

 

II 

 

  Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-23/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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  На основу члана 125. став 3. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и 

члана 29. Одлуке о Локалном омбудсману 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 23/19), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 

18.12.2020. године, разматрала је Годишњи 

Извештај о раду Локалног омбудсмана града 

Зрењанина за 2019. годину који је поднео 

Локални омбудсман града Зрењанина и 

констатовала: 

  - Извештај обухвата годину рада овог 

органа у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2019. године. 

 

  На основу тог Извештаја и изведених 

констатација Скупштина града је донела 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. Размотрен је Извештај о раду 

Локалног омбудсмана града Зрењанина за 

2019. годину. 

  2. Овај Извештај објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

      - Градоначелнику, 

      - Начелнику Градске управе, 

      - Локалном омбудсману града 

Зрењанина. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-32/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З р е њ а н и н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  

 



Страна 1162            Број 33             Службени лист града Зрењанина                   18. децембар 2020. год. 

- 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 

ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА 

 ЗА  2019.  ГОДИНУ  

  

I     Д Е О 

 

ПРАВНИ ОКВИР И ДЕЛОКРУГ 

РАДА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Локални омбудсман Града Зрењанина 

установљен је као независтан и самосталан 

орган који  штити права грађана. 

Зрењанин је један од првих градова у 

Србији који је увео институцију  локалног 

омбудсмана. Прва одлука о омбудсману  Града 

Зрењанина усвојена је на седници Скупштине 

општине 26. августа 2003. године. Одлуком 

одборника Скупштине општине Зрењанин, на 

седници одржаној 2. априла 2004. 

године, изабран је први Локални омбудсман, 

 за територију општине Зрењанин. Оснивањем 

ове институције град је добио независну 

институцију која непосредно брани права 

грађана и тиме константно утиче на 

унапређење и побољшање услуга свих 

субјеката које контролише. 

На нивоу Републике Србије донет је 

посебан Закон о Заштитнику грађана и он се 

односи искључиво на институцију Заштитника 

грађана Републике Србије. На нивоу 

Аутономне Покрајине Војводине постоји  

Одлука о покрајинском Омбудсману, а што се 

тиче локалних Омбудсмана њихов рад и 

надлежност се уређује одлукама о локалним 

омбудсманима које доносе јединице локалне 

самоуправе.  . 

   Одлуком о Локалном омбудсману 

Града Зрењанина предвиђено је да Локални 

омбудсман контролише поштовање права 

грађана,утврђује повреде учињене актима, 

радњама или нечињењем Градске управе града 

Зрењанина, Градског већа града Зрењанина 

када поступа као другостепени орган у 

управном поступку, јавних служби (јавних 

предузећа и установа) чији је оснивач Град и 

других организациониох облика чији је 

оснивач Град, ако се ради о повреди прописа и 

општих аката Града. 

Локални омбудсман не може узети у 

разматрање захтев за покретање поступка који 

се односи на рад Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа (осим ако 

поступа као другостепени орган у управном 

поступку). 

II   Д Е О 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЛОКАЛНОГ 

ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Локални омбудсман Града Зрењанина 

у складу са Одлуком о Локалном омбудсману  

Града Зрењанина је овлашћен да обавља 

следеће послове: 

- прати примену међународних 

стандарда о људским правима на територији 

Града; 

 - прикупља информације из 

различитих извора о примени закона и других 

прописа из области људских права од стране 

органа, односно службе; 

 - припрема годишњи извештај о 

извештај о остваривању, поштовању и 

унапређењу људских права у коме износи 

општу оцену о раду органа, односно служби са 

становишта стања заштите људских права и 

слобода, положаја рањивих група, као и 

уочене пропусте и мере које предлаже за 

њихово отклањање. 

- прима и испитује притужбе, које се 

односе на повреду  права грађана од стране 

органа односно службе; 

 - поступа по сопственој иницијативи 

када постоји сумња о постојању кршења права 

грађана од стране органа односно службе; 

- врши периодичне прегледе и 

контролу рада стране органа односно службе; 

 - посредује у мирном решавању 

спорова везаних за кршење људских права 

грађана на територији Града;  

- организује и учествује у организацији  

и припрема саветовања о остваривању и 

поштовању људских права и забрани 

дискриминације; 

- иницира и подстиче образовање о 

људским правима у свим областима живота;  

- остварује непосредну сарадњу са 

републичким заштитником грађана, 

покрајинским омбудсманом, као и другим 

републичким и покрајинским органима и 

поспешује сарадњу између подручних органа 

државне управе и носилаца јавних овлашћења 

из делокруга Републике Србије и грађана, на 

територији града. 

- сарађује и размењује искуства са 

другим институцијама омбудсмана и другим 

органима и организацијама који се баве 

заштитом и унапређењем људских права у 

земљи и иностранству;  

- обавља друге послове у складу са 

законом и прописима града. 
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III    Д Е О 

 

ТОК ПОСТУПКА ПРЕД 

ЛОКАЛНИМ ОМБУДСМАНОМ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

Локалном омбудсману Града 

Зрењанина се може обратити свако ко сматра 

да му је актом, радњом или нечињењем органа 

односно службе повређено неко  право или по 

сопственој иницијативи. 

Стручна служба локалног омбудсмана, 

дужна је да пружи помоћ подносиоцима у 

састављању и подношењу притужби. 

 Притужба се подноси у року од године 

дана од дана достављња коначног управног 

акта, односно предузимања последње радње на 

коју се притужба односи.  

Притужба се може поднети и пре 

наступања коначности акта ако би чекање на 

коначни управни акт подносиоцу притужбе 

нанело ненадокнадиву штету. 

Локални омбудсман је дужан да 

поступи по захтеву одмах а најкасније у року 

од 30 дана од дана подношења притужбе. 

У току поступка Локални омбудсман 

утврђује повреде учињене актом, радњама или 

нечињењем органа управе, односно јавних  

предузећа и установа чији је оснивач град. 

Органи и организације над чијим радом 

Локални омбудсман врши контролу дужни су 

да му омогуће приступ својим просторијама и 

ставе на располагање све податке којима 

располажу. 

Након упознавања са садржином 

захтева уколико су испуњени услови за 

поступање покреће се одговарајући поступак. 

Након прикупљања чињеница и доказа 

поступак може да се оконча: 

- Доношењем мишљења, препоруке 

или предлога за откалањањем неправилности у 

раду (уколико се у току поступка утврди 

неправилно поступање органа или службе). 

- Одлуком о обустави поступка 

уколико орган или служба  на чије се 

поступање притужба односила отклони 

начињену повреду још у току самог поступка, 

ако подносилац притужбе не сарађује у 

поступку, ако је задовољан одговором органа 

или службе на коју се притужба односила, 

повуче притужбу или ако утврди да је након 

подношења притужбе покренут други 

одговарајући поступак за заштиту права.  

- Одбијањем захтева (уколико се 

утврди да нема неправилног поступања 

органа). 

- Одбацивањем притужбе:  

1. ако притужба не садржи  податке на 

основу којих се подносилац може са 

сигурношћу одредити (анонимни захтев); 

2. ако је притужба  поднета након 

истека прописаног рока; 

3. ако притужба не садржи све 

прописане податке потребне за поступање, а 

подносилац  не допуни у  накнадно датом 

року;  

4. ако се притужба  односи на рад 

републичких и покрајинских органа; 

5. ако се притужба односи на рад 

Скупштине града, Градоначелника и Градског 

већа; 

6. ако је већ поднета притужба у истом 

случају, а не садржи нове чињенице и наводе, 

односно да је већ поступао по притужби; 

7. ако нису исцрпљена сва редовна 

правна средства против аката на која се 

притужба односи, осим ако би подносиоцу 

притужбе чекање нанело ненадокнадиву 

штету. 

Притужба се подноси у писаном 

облику, укључујући све облике електронске 

комуникације или усмено на записник код 

локалног омбудсмана и не подлеже плаћању 

таксе. 

Такође је важно напоменути да су сви 

поступци које Локални омбудсман Града 

Зрењанина води бесплатни за подносиоца 

притужбе.  

 

IV  Д Е О 

 

ВРСТЕ  ПРЕДСТАВКИ 

 

      Локалном омбудсману града 

Зрењанина грађани су се у 2019. години 

обраћали путем писмених притужби упућених 

поштом, путем електронске поште, доласком у 

канцеларију лично или путем телефона. 

Локалном омбудсману у Зрењанину у 2019. 

години обратило се укупно  263  лица а 

поступало се по 141 предмету. 

У највећем броју случајева у оквиру 

надлежности локалног омбудсмана  грађани су 

се притуживали  на комуналне проблеме. То се 

пре свега односи на висине рачуна и дуговања 

за поједине комуналне услуге. И даље је 

присутан проблем неразумевања обавезе 

плаћања фиксног дела након искључења са 

система даљинског грејања у објектима 

колективног становања као и сам  поступак 

искључења са система даљинског грејања. У 

одређеном броју случајева грађани су 

захтевали искључење са система грејања у 

току грејне сезоне када то није технички 

изводиво. Притужбе становништва су се 
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односиле и на проблем са водоснабдевањем, 

односно „притиском“ воде у купатилу за 

станове у објектима више спратности. Грађани 

су се притуживали и на: смрад из кафилерије, 

висину и начин обрачуна пореза на имовину, 

проблем паса луталица , проблеме везане за 

уличну расвету (непостојање адекватне уличне 

расвете), однос запослених здравствених 

радника према пацијентима као и проблем са 

заказивањем прегледа. У области имовинско 

правних односа највећи број обраћања је био 

усмерен према поступку спровођења уписа у 

катастар непокретности и поступку озакоњења 

нелегалних објеката. Грађани су имали 

притужбе и  на буку која потиче из 

угоститељских објеката као и непоштовање 

радног времена од стране угоститеља. 

Грађани су се притуживали и на 

држање домаћих животиња (ту су примедбе 

биле усмерене пре свега према комшијама, али 

и органима надлежним за контролу и 

спровођење Одлуке о условима и начину 

држања домаћих животиња и раду 

зоохигијенске службе), проблем повезивања 

стажа у ПИО фонду, проблеме у вези са 

дуговањима и искључењима са електро 

мреже.Такође, примедбе грађана су се 

односиле  на решења и  висину награде за рад 

извршитеља. Затим, на поступање приватних 

послодаваца у вези уплате стажа запосленима, 

здравственог осигурања и неадекватних услова 

за рад. Евидентан проблем за грађане и даље 

представљају рачуни ЈВП Воде Војводине. 

Грађани су се у великом броју обраћали и за 

савете у вези права на наслеђивање, права на 

остваривање социјалне помоћи, начином 

поступања у случају породичног насиља и 

узнемиравања, одлука суда као и  права из 

делокруга рада других установа чија делатност 

није у надлежности локалног омбудсмана. 

Једна од главних одлика рада 

канцеларије у претходном периоду је висока 

ефикасност у поступању по притужбама 

грађана. Иако постоји законски рок од 30 дана 

од дана подношења притужбе током ког 

Локални омбудсман треба да отпочне рад на 

предмету, решавању по притужби се приступа  

одмах, односно у најкраћем могућем року. 

Висок проценат решених предмета у 2019. 

години од чак 99%, јасно говори о степену 

ефикасности  и спремности на сарадњу 

контролисаних институција Града Зрењанина. 

 

V  ДЕО 

 

СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРАВА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

Чланом 6.  Статута Града Зрењанина је 

прописно 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 

одговарајућим одредбама Закона о заштити 

права и слобода националних мањина и Закона 

о службеној употреби језика и писама, 

произилази да се на територији Града 

Зрењанина називи органа, јавних предузећа и 

установа исписују  и на мађарском, румунском 

и словачком језику и правопису и према 

њиховој традицији. 

Називи на мађарском, румунском и 

словачком језику исписују се после текста на 

српском језику испод или десно од њега, у 

истом облику и истом величином слова. 

О активностима Локалног омбудсмана 

у вези контроле поштовања спровођења ове 

одредбе на територији града Зрењанина 

писало се у извештају о раду за претходни 

период. 

У Предшколској установи Зрењанин у 

претходној години настава на мађарском 

језику одвијала се у вртићима „Цврчак“, 

„Колибри“ и „Снежана“.  

Школске 2018/19 уписано је 15 деце у  

јаслену групу, 77 деце у  4 обданишне групе и 

14 деце у припремно предшколски програм где 

се програм одвија на мађарском језику. Значи 

укупно 106 деце у 6 васпитних група 

Школске 2019/2020 уписано је 10 деце 

у једну мешовиту јаслену групу, 84 деце у 

обданишне групе и 17 деце у припремно 

предшколски програм. Дакле, уписано је 115 

деце у групе на мађарском језику. 

У сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја у  2019. 

години започела је  реализација пројекта 

„Инклузивно предшколско васпитање и 

образовање“. Главна идеја овог пројекта је да 

се што већи број деце предшколског узраста 

укључи у квалитетне васпитно образовне 

програме, посебно деца из осетљивих група.  

У протеклој години реализоване су 

бројне активности у сарадњи са Градском 

народном библиотеком „Жарко Зрењанин“, 

Народним позориштем „Тоша Јовановић“. 

Градском галеријом, основним и средњим 

школама, Дечјим диспанзером, Развојним 

саветовалиштем, Јавном установом спортски 

објекти, Културним центром, месним 

заједницама, спортским клубовима... 

Предшколска установа својим 

годишњим планом и програмом рада настоји 

да свакодневно заштити и уважи дечија права 

путем бројних активности. У складу са 
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Законом о основама система образовања и 

васпитања, у установи се ради са децом на 

неговању односа међусобног разумевања и 

уважавања личности деце, запослених и 

родитеља. У установи су забрањене 

активности којима се угрожавају, 

омаловажавају, дискриминишу или издвајају 

лица по основу расне, националне, етничке, 

језичке, верске или полне припадности, 

психичких и физичких својстава, сметње у 

развоју и инвалидитета, здравственог стања, 

узраста, социјалног и културног порекла, 

имовног стања као и по другим основама 

утврђеним законом. 

 Може се оценити да се Предшколска 

установа Зрењанин у претходној години на 

сваки начин потрудила да заштити права деце 

што се огледа на следећи начин: 

- У установу се уписују сва деца 

заинтересована за упис; 

- Установа се придржава Правилника о 

ближим условима за утврђивање приоритета за 

упис деце у предшколску установу; 

- У предшколској установи у циљу 

заштите права и безбедности деце редовно 

функционишу: Тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 

инклузивно образовање и Тим за 

самовредновање рада установе; 

- Установа предузима све мере за 

редовно похађање припремног предшколског 

програма, посебно деце из осетљивих група; 

- Кроз саветодавни рад са породицом 

установа обезбеђује стручну подршку 

породици са циљем унапређења родитељских 

компетенција; 

- Са децом се реализује радионица са 

темом дечија права, развоја самопоштовања 

путем кооперативне комуникације и 

конструктивног решавања проблема; 

- Установа обезбеђује уравнотежену 

исхрану која одговара потребама деце 

предшколског узраста. 

Што се тиче права избеглих и 

расељених лица у оквиру Градске управе 

Града Зрењанина постоји систематизован 

одсек који се бави питањима наведених лица. 

У периоду  01.01.2019.-31.12.2019. 

према подацима Полицијске управе Зрењанин:  

Сукоби и инциденти на 

међунационалној основи и број поднетих 

пријава по том основу: 

- 3 случаја исписивања графита који 

позива на линч, насиље и дискриминацију 

према припадницима националних и верских 

заједница, за која су поднете кривичне 

пријаве; 

- 3 случаја напада (оштећења) над 

објектима у власништву припадника 

националних мањина, поводом којих су 

поднете 3 кривичне пријаве. Такође 

забележена су и 4 случаја (вређања/вршења 

насиља) између лица различите 

националности, за која су поднети захтеви за 

покретање прекршајног поступка. 

У току 2019. године, пријављено је 627 

догађаја са елементима насиља у породици, од 

тога је поднето 275 кривичних пријава, 348 

извештаја Основном јавном тужилаштву у 

Зрењанину и 4 захтева за покретање 

прекршајног поступка. Укупан број 

извршилаца кривичних дела је 283, од тога 241 

извршилац мушког пола, а 42 жанског пола. 

Укупан број оштећених кривичним делима 

износи 294, од тога 229 оштећених женског 

пола и 65 оштећених мушког пола. 

У периоду од 01.01.2019. до 

31.01.2019. године евидентирано је 124 

догађаја у којима се малолетна лица појављују 

као извршиоци или жртве насиља. Од тог 

броја, у 74 случајева се малолетна лица 

појављују као извршиоци, а у 50 случајева као 

жртве насиља. 

 

   VI ДЕО 

 

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА И 

РАДА, РАДИ ЕФИКАСНИЈЕГ И БОЉЕГ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 

У оквиру Одељења за општу управу 

Градске управе, у циљу унапређења права 

грађана  урађено је следеће: 

Градска управа града Зрењанина у 

сарадњи са Канцеларијом за информационе 

технологије и електронску управу Владе 

Републике Србије, обезбедила је четири ПОС 

терминала за безготовинско плаћање услуга. 

На овај начин је грађанима омогућено плаћање 

такси и накнада платним картицама. 

Дигитализацијом матичних књига и 

књига држављана омогућено је матичарима да 

било где у Србији преузму изводе и уверења а 

странкама да без утрошка времена и новца 

ефикасно заврше посао у местима где живе. 

У циљу остваривања права припадника 

националних мањина чији језици су у 

службеној употреби на територији града 

Зрењанина издају се и изводи из матичних 

књига на двојезичном обрасцу где су сви 

подаци попуњени на српском језику и писму 

као и на језику и писму припадника 

националне мањине. 

У месним канцеларијама осим послова 

матичара пружа се и помоћ и обавештење 
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странкама ради остваривања њихових права 

пред органима града. У месним канцеларијама 

по насељеним местима се примају странке и 

обављају административно технички послови 

у вези са остваривањем права на дечији 

додатак и права за стицање статуса енергетски 

угроженог купца електричне енергије и 

природног гаса. 

Повећан је и број студената и ученика 

који могу остваривати право на ученичку или 

студентску стипендију, а који по законској 

дефиницији припадају некој од осетљивих 

друштвених група и који се рангирају по 

блажим критеријумима. 

У циљу омогућавања једнаких услова 

за квалитетно и доступно високошколско 

образовање Закључком Градског већа 

студентима из социјално угрожених породица 

који живе у насељеним местима града 

Зрењанина а студирају на високошколским 

установама са седиштем на територији града 

Зрењанина, чији су оснивачи Република 

Србија, Аутономна Покрајина Војводина или 

јединица локалне самоуправе одобрена су 

средства за регресирање студентских месечних 

карата у пуном износу у приградском превозу. 

На основу извештаја Заштитника права 

пацијената за период од 1.01.2019. – 

31.01.2019. укупан број приговора грађана је 

66 од  тога основаних 46 а неоснованих 20 а 

најчешћа повреда односила се на непоштовање 

пацијетовог времена. Пацијентима је путем 

телефона и лично дато и 1196 савета. 

У области здравствене заштите 

уложена су значајна средства у 

осавремењавање и замену медицинске опреме 

за два санитетска возила, два транспортна 

возила, лабараторијски фрижидер, 

стоматолошку столицу, четири стоматолошке 

лампе и пет струњача за психофизичку 

припрему трудница (донација).  Током 2019. 

из средстава Дома здравља извршена је 

адаптација подрума службе хитне медецинске 

помоћи и реконструкција електричне 

инсталације у здравственој станици у 

Фаркаждину, као и нова картотека на Одсеку 

дечије и превентивне стоматологије. 

У циљу ефикасног остваривања права 

пацијената на здравствену заштиту настављена 

је сарадња са Саветником за заштиту права 

пацијената уз труд да се на сваки приговор 

реагује у најкраћем року.  

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је у 

2019.години ради унапређења рада и 

ефикасности Службе за изношење и 

депоновање комуналног отпада реализовала 

куповину две ауто-смећарке и једног подизача 

као и два трактора са опремом. Град Зрењанин 

је ЈКП „Чистоћа и зеленило“  донирао четири 

професионалне косачице и тримере који су 

уручени сеоским месним заједницама.   

Својим корисницима ЈКП „Чистоћа и 

зеленило“ омогућило је да рачун добијају и у 

електронској форми, путем електронске поште 

чиме се смањује количина папирног отпада и 

апелује на очување животне средине. 

Рекламације и сугестије грађани овом 

предузећу могу проследити путем веб адресе, 

писменим путем, телефоном, личним доласком 

као и путем друштваних мрежа. 

Такође, на свим гробљима у граду 

постављени су рефлектори, где је било 

дозвољено чесме са водом, урађена је санација 

стаза на Католичком гробљу, уређен је 

споменик палим борцима на истом, а на 

Централном гробљу урађено је озелењавање.  

ЈКП “Пијаце и паркинзи“ су на основу 

Закона о заштити потрошача организовали 

поступак рекламације на пружене услуге на 

које се одговара у законом прописаном року. 

На основу Закона о заштити података о 

личности донели су и Одлуку о именовању 

лица за заштиту података личности. 

Јавно предузеће „Градска стамбена 

агенција“ је током 2019. године настојало да 

ефикасно и што краћем року одговори 

странкама пружајући услуге и савете усмено, 

путем телефона као и мејлом. 

„Јавно предузеће за урбанизам“ у свом 

раду у потпуности поштује јавност у раду, 

пружа сигурност грађанима кроз законит, 

благовремен и ефикасан рад служби. 

Јавна установа „Спортски објекти“ у 

2019. години унапредила је права грађана кроз 

побољшање услова коришћења спортских 

објеката као и путем организовања бесплатних 

програма. Извршена је санација дела крова на 

хали „Медисон“, урађена је нова атлетска 

стаза, постављени рефлектори, санација 

степеништа и платоа испред „Кристалне 

дворане“, купљена је механизација, дувач 

лишћа... 

Народно позориште „Тоша Јовановић“ 

је у претходном периоду предузело низ мера 

да би се особама са инвалидитетом на једнак 

начин омогућило праћење програма и улазак у 

фоаје позоришта. Прилком избора програма 

посебно се водило рачуна о поштовању 

националног, културног и верског идентитета 

суграђана и запослених. На луткарској сцени 

је премијерно изведена представа „Пепељуга“ 

на мађарском језику.  
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VII ДЕО 

 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Начело родне равноправности 

представља један од основних вредности 

модерних демократских друштава а засновано 

је на идеји дa у једном друштву, заједници или 

организацији постоје једнаке могућности за 

жене и мушкарце да допринесу културном, 

политичком, економском и социјаллном 

напретку, као и да имају једнаке могућности 

да уживају све користи и добробити напретка 

локалне заједнице. 

Подаци о броју жена на управљачким и 

руководећим функцијама за град Зрењанин и 

јавних предузећа и установа: 

- Градско веће – 1 жена од укупно 11 

- Скупштина града Зрењанина – 2 жене 

- Начелница Градске управе – 1 жена 

- Одборнице у Скупштини Града 

Зрењанина – 21 жена од укупно 67 

- Руководиоци одељења/служби 

Градске управе Града Зрењанина – 7 жена 

- Служба локалног омбудсмана – 2 

жене 

- Јавна предузећа – нема жена на 

управљачким функцијама 

- Установе Града Зррњанина – 4 жене 

су директори од укупно 14. 

 

На основу увида у достављене 

извештаје о раду као и кроз остварену сарадњу 

са Локалним омбудсманом Града Зрењанина, 

можемо закључити да постоји одлична 

сарадња између Локалног омбудсмана и 

органа и служби чији рад контролише у 

смислу да су испоштоване све обавезе органа 

управе и јавних комуналних предузећа а које 

проистичу из Одлуке о локалном омбудсману  

- сви органи односно службе без одлагања 

достављали су Локалном омбудсману на његов 

захтев сва тражена списа и документа, 

поступали у предвиђеним роковима а неретко 

отклањали неправилности на које су се 

грађани притуживали још у току самог 

поступка те је Локални омбудсман обустављао 

поступак за заштиту права грађана. 

 

 VIII ДЕО 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ 

 

    Локални омбудсман Града Зрењанина 

је имао активно учешће на следећим 

конференцијама и стручним скуповима: 

 - Промоција водича кроз институцију 

омбудсмана и дискусија о стању институције 

омбудсмана у Србији; 

 - Унапређење рада Савета за 

међунационалне односе и права мањина у 

локалној заједници; 

 - Емиграција становништва и њен 

утицај на демографски развој Србије; 

 - Обука о пројектном менаџменту; 

 - Интернационална конференција 

локалних омбудсмана; 

 - Интернационална научна 

конференција „Заштита права детета“; 

 - Координација и сарадња - кључ у 

борби против насиља; 

 - Изазови рада омбудсмана и вештине 

комуникације; 

 - Ценатр банатских Шваба „Хаус 

Регина“ – отварање изложбе ликовних радова 

чланова Хуманитарног центра „Дуга“ и дебата 

поштовању људских и мањинских права на 

територији Града Зрењанина, 

 - Конференција „16. дана активизма у 

спречавању насиља над женама; 

 - Конференција „Корак даље“ – 

заштита и оснаживање жена жртава насиља 

као и свих родносетљивих и 

маргинализованих група које су у насиљу. 

 Локални омбудсман Града Зрењанина 

је на седници Управног одбора  Европског 

института омбудсмана са седиштем у 

Инсбруку (Аустрија), 3.12.2019. године постао 

члан Европског института омбудсмана. 

 

138 

 

 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36.  и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

      ЗОРИЦА КАРАЊАЦ, машински 

инжењер-лаборант, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Школског одбора Основне 

школе “Серво Михаљ” Зрењанин, као 
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представник родитеља    

            

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

 Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Зорица Карањац именована је за члана 

Школског одбора Основне школе “Серво 

Михаљ” Зрењанин Решењем Скупштине града 

број 06-52-62/18-I, дана 15. јуна 2018. године 

(“Службени лист града Зрењанина” број 

15/18), као представник родитеља.  

       Како дете именоване више није ученик 

ове школе, престао је основ да именована буде 

члан Школског одбора ове школе, па је 

потребно разрешити је.  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Зорице Карањац дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Серво 

Михаљ” Зрењанин, као представника 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-116-84/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р. , 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17, 27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и 

члана 36.  и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20-пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

          

      ГОРЈАНА ПОЊЕВИЋ - БАЛЛАНИ, 

предузетник, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана 

Школског одбора Основне школе “Серво 

Михаљ” Зрењанин, као представник родитеља. 

            

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 
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орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав 

школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

      Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

      Савет родитеља, као овлашћени предлагач, 

дао је предлог да се Горјана Поњевић Баллани 

именује за члана Школског одбора ове школе, 

као представник родитеља.        

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Горјане Поњевић Баллани за 

члана Школског одбора Основне школе 

“Серво Михаљ” Зрењанин, као представника 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

  

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-116-85/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р. , 

 

140 

 

 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПЕТАР 

КОЧИЋ” БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I 

 

      БОЈАНА ТОПАЛОВИЋ, економиста, 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе “Петар Кочић” 

Банатски Деспотовац, као представник 

родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Бојана Топаловић именована је за 

члана Школског одбора Основне школе “Петар 

Кочић” Банатски Деспотовац решењем 

Скупштине града Зрењанина, број 06-52-64/18-
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I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/18), као 

представник родитеља. 

       Како именована није више у 

могућности да буде члан Школског одбора ове 

школе, из  разлога пресељења породице у 

Зрењанин, односно из разлога што дете 

именоване није више ђак ове школе, потребно 

је разрешити је. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Бојане Топаловић дужности 

члана Школског одбора Основне школе “Петар 

Кочић” Банатски Деспотовац, као 

представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-86/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  

. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПЕТАР 

КОЧИЋ” БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 

I 

 

      ИВАНА МИЈАТОВИЋ, дактилограф, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора 

Основне школе “Петар Кочић” Банатски 

Деспотовац, као представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117.  наведеног закона  

утврђени су, између осталог и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека 

мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Савет родитеља, као овлашћени 

предлагач, дао је предлог да се Ивана 

Мијатовић именује за члана Школског одбора 

ове школе, као представник родитеља.   

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Иване Мијатовић за члана 

Школског одбора Основне школе “Петар 

Кочић ” Банатски Деспотовац, као представник 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
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 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-87/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 

88/17, 27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и 

члана 36.  и 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20-пречишћени текст), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 

 

I 

  

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Стеван 

Книћанин” Книћанин, 

  

      - БИЉАНА РАКИТА, професор разредне 

наставе, представник запослених,       

      - БРАНКИЦА БИЛАЋ, израђивач 

хемијских производа, представник запослених, 

      - ОЛГИЦА СТЕВАНОВИЋ, трговац, 

представник родитеља, 

      - МАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 

домаћица, представник родитеља 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав 

школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

   Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

 Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Биљана Ракита, Олгица Стевановић и 

Марина Милосављевић именоване су за 

чланове Школског одбора Основне школе 

“Стеван Книћанин” Книћанин Решењем 

Скупштине града  Зрењанина број 06-52-67/18-

I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 15/18), а Бранкица 

Билаћ Решењем број 06-24-39/20-I, дана 28. 

фебруара 2020. године (“Службени лист града 

Зрењанина” број 2/20).  

        Биљана Ракита, Бранкица Билаћ и 

Олгица Стевановић поднеле су оставку на 

дужност члана Школског одбора Основне 

школе “Стеван Книћанин” Книћанин, а дете 

Марине Милосављевић више није ученик ове 

школе, па је престао основ да именоване буду 

чланови Школског одбора и потребно их је 

разрешити.   

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Биљане Раките и Бранкице 

Билаћ, дужности члана Школског одбора, као 

представника запослених и Олгице 

Стевановић и Марине Милосављевић, као 

представника родитеља. 
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   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА    

           

Број: 06-116-88/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36.  и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-

пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 

 

I 

 

       ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 

одбора Основне школе “Стеван Книћанин” 

Книћанин, 

 

      - СОЊА ЋОРИЋ, проф. техничког 

образовања и машинства, представник 

запослених, 

      - МИЛКА БОГОЈЕВИЋ, дипломирани 

географ, представник запослених, 

      - САРА МИЛЕНКОВИЋ, представник 

родитеља,       

      - МИЛА МРЕЊИЦА, продавац, 

представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Наставничко веће Основне школе 

“Стеван Книћанин” Книћанин, као овлашћени 

предлагач, дало је предлог да се Соња Ћорић и 

Милка Богојевић именују за чланове Школског 

одбора, као представници запослених, а Савет 

родитеља, као овлашћени предлагач, дао је 

предлог да се за чланове Школског одбора из 

реда родитеља именују Сара Миленковић и 

Мила Мрењица. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Соње Ћорић, Милке Богојевић, 

Саре Миленковић и Миле Мрењица за чланове 

Школског одбора Основне школе “Стеван 

Книћанин” Книћанин. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА    

           

Број: 06-116-89/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЂУРА 

ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ 

 

I 

 

   ВИНКА СПАРИОСУЛ, спремачица, 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез, 

као представник запослених. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117.  наведеног закона  

утврђени су, између осталог и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека 

мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

      Винка Спариосул именована је за члана 

Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Перлез решењем Скупштине града 

Зрењанина, број 06-52-74/18-I, дана 15. јуна 

2018. године (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 15/18), као представник 

запослених. 

       Винки Спариосул  је дана 8. априла 

2020. године престао радни однос у школи 

тако да је престао и основ да буде члан 

Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Перлез, као представник запослених. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Винке Спариосул дужности 

члана Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Перлез. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-90/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЂУРА 

ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ 

 

I 

 

        МАРИКА КНЕЖЕВИЋ, спремачица, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора 

Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез, као 

представник запослених. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Наставничко веће Основне школе 

“Ђура Јакшић” Перлез, као овлашћени 

предлагач, дало је предлог да се Марика 

Кнежевић именује за члана Школског одбора, 

као представник запослених.          

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Марике Кнежевић за члана 

Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Перлез, као представника запослених. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА           
Број: 06-116-91/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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  На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА 

 

I 

 

        ДРАГИЦА ЈАКШИЋ, наставник 

српског језика, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

члана Школског одбора Основне школе 

“Бранко Радичевић” Чента, као представник 

запослених. 
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II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117.  наведеног закона  

утврђени су, између осталог и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека 

мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Драгица Јакшић именована је за члана 

Школског одбора Основне школе “Бранко 

Радичевић” Чента решењем Скупштине града 

Зрењанина, број 06-52-78/18-I, дана 15. јуна 

2018. године (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 15/18), као представник 

запослених. 

       Драгици Јакшић је престао радни 

однос у школи дана 23. децембра 2019. године, 

тако да је престао и основ да буде члан 

Школског одбора Основне школе “Бранко 

Радичевић” Чента, као представник 

запослених. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Драгице Јакшић дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Бранко 

Радичевић” Чента. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА           
Број: 06-116-92/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА 

 

I 

 

        АФРОДИТА ИЛИЋ, ИМЕНУЈЕ СЕ 

за члана Школског одбора Основне школе 

“Бранко Радичевић” Чента, као представник 

запослених. 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 
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други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Наставничко веће, као овлашћени 

предлагач, дало је предлог да се за члана 

Школског одбора Основне школе “Бранко 

Радичевић” Чента, именује Афродита Илић, 

као представник запослених. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Афродите Илић за члана 

Школског одбора Основне школе “Бранко 

Радичевић” Чента. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА   
Број: 06-116-93/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

“9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне и средње школе “9. 

мај” Зрењанин,  

      - СТЕВО ЧОРОКАЛО, специјалиста 

ловства и шумарства, представник родитеља и 

      - ЗАГОРКА ЖИВАНКИЋ, дипломирани 

правник, представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Стево Чорокало и Загорка Живанкић 
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именовани су за чланове Школског одбора 

Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин,  

Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-

52-87/18-I, дана 15. јуна 2018. године, као 

представници родитеља ("Службени лист 

града Зрењанина", број 15/18). 

       Како деца Стева Чорокала и Загорке 

Живанкић више нису ученици ове школе, 

престао је основ да именовани буду чланови 

Школског одбора ове школе и потребно их је 

разрешити. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Стева Чорокала и Загорке 

Живанкић дужности члана Школског одбора 

Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин, 

као представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-94/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ И 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  “9. МАЈ”  ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 

одбора Основне и средње школе “9. мај” 

Зрењанин,  

 

      - ТИМЕА ПАНДУРОВ, посластичар, 

представник родитеља и 

      - ТИМЕА КОМНЕНИЋ, продавац, 

представник родитеља. 

   

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Савет родитеља, као овлашћени 

предлагач, дао је предлог да се Тимеа 

Пандуров и Тимеа Комненић именују за 

чланове Школског одбора Основне и средње 

школе “9. мај” Зрењанин, као представници 

родитеља. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Тимее Пандуров и Тимее 

Комненић за чланове Школског одбора 

Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин, 

као представнике родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 
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персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-95/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       МАРИЈА ПОТУРИЦА БОДО, 

васпитач, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Школског одбора Зрењанинске гимназије 

Зрењанин, као представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана. 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог, и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Марија Потурица Бодо именована је за 

члана Школског одбора Зрењанинске 

гимназије Зрењанин, Решењем Скупштине 

града Зрењанина број 06-52-79/18-I, дана 15. 

јуна 2018. године, као представник родитеља 

("Службени лист града Зрењанина", број 

15/18). 

       Како дете именоване није више ученик 

Зрењанинске гимназије Зрењанин, престао је 

основ по ком је именована члан Школског 

одбора ове школе, па је потребно разрешити је.  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Марије Потурица Бодо дужности 

члана Школског одбора Зрењанинске 

гимназије  Зрењанин, као представника 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-96/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       БОБАН БУГАРСКИ, професор 

српског језика и књижевности, ИМЕНУЈЕ СЕ 

за члана Школског одбора Зрењанинске 

гимназије Зрењанин, као представник 

родитеља. 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Савет родитеља, као овлашћени 

предлагач, дао је предлог да се Бобан Бугарски 

именује за члана Школског одбора 

Зрењанинске гимназије, као представник 

родитеља. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Бобана Бугарског за члана 

Школског одбора Зрењанинске гимназије 

Зрењанин, као представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-97/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 



Страна 1180            Број 33             Службени лист града Зрењанина                   18. децембар 2020. год. 

 

I 

 

       РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Економско-трговинске  

школе “Јован Трајковић” Зрењанин,  

 

     - ЛАЗАР ДОРОШКОВ, дипломирани 

агроекономиста, представник родитеља и 

     - АЛЕКСАНДАР ЈОСИМОВИЋ, 

дипломирани економиста, представник 

родитеља. 

     

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117.  наведеног закона  

утврђени су, између осталог, и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека 

мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19, 

18/19 и 29/19) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Лазар Дорошков и Александар 

Јосимовић  именовани су за чланове Школског 

одбора Економско-трговинске школе “Јован 

Трајковић” Зрењанин, као представници 

родитеља, Решењем Скупштине града број 06-

52-80/18-I, дана 15. јуна 2018. године 

("Службени лист града Зрењанина", број 

15/18).  

       Како деца именованих више нису 

ученици ове школе, престао је основ да 

именовани буду чланови Школског одбора ове 

школе и потребно је разрешити их ове 

дужности.  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Лазара Дорошкова и Алесандра 

Јосимовића дужности члана Школског одбора 

Економско-трговинске  школе “Јован 

Трајковић” Зрењанин, као представника 

родитеља. 

 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-98/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-

ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН 

ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
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I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 

одбора Економско-трговинске школе “Јован 

Трајковић” Зрењанин,  

 

        - ДИЈАНА ЈАЊИЋ, текстилни дизајнер, 

представник родитеља и  

        - МАРИЈА ЦВЕЈИН, службеник-

економиста, представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Савет родитеља, као овлашћени 

предлагач, дао је предлог да се Дијана Јањић и 

Марија Цвејин именују за чланове Школског 

одбора, као представници родитеља. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Дијане Јањић и Марије Цвејин за 

чланове Школског одбора Економско-

трговинске  школе “Јован Трајковић” 

Зрењанин, као представнике родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-99/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Техничке школе Зрењанин,  

 

         -  НАТАША ТРИФУЊАГИЋ, васпитач, 

као представник родитеља, 

         -  ЖЕЉКО БУЊЕВАЧКИ, машински 

техничар, као представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
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(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Наташа Трифуњагић и Жељко 

Буњевачки именовани су за чланове Школског 

одбора Техничке школе Зрењанин Решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-52-82/18-

I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист 

града Зрењанина”, бр. 15/18), као 

представници родитеља. 

       Како деца Наташе Трифуњагић и 

Жељка Буњевачког више нису ученици 

Техничке  школе Зрењанин, престао је основ 

по ком су именовани у орган управљања 

школе, као представници родитеља, па је 

потребно разрешити их. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Наташе Трифуњагић и Жељка 

Буњевачког дужности чланова Школског 

одбора Техничке школе Зрењанин, као 

представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-100/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

    ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 

одбора Техничке школе Зрењанин,  

 

         -  БОЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, струковни 

медицински лабораторијски технолог, као 

представник родитеља, 

         -  БОБАН МИЈАНОВИЋ, 

електротехничар рачунара, као представник 

родитеља. 

                

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 
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 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

      Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

      Савет родитеља Техничке школе Зрењанин, 

као овлашћени предлагач, дао је предлог да се 

за чланове Школског одбора Техничке школе 

Зрењанин именују Бојана Младеновић и Бобан 

Мијановић, као представници родитеља. 

      Комисија за персонална питања Скупштине 

града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Бојане Младеновић и Бобана 

Мијановића за чланове Школског одбора 

Техничке школе Зрењанин, као представника 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-101/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 

текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, 

  

     - АЛЕКСАНДРА ПЕЊИН, професор 

разредне наставе, представник родитеља 

     - ЖЕЉКО МАРИЋ, трговац, представник 

родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог, и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Александра Пењин и Жељко Марић 

именовани су за чланове Школског одбора 

Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 

“Урош Предић” Зрењанин, Решењем 
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Скупштине града Зрењанина број 06-52-83/18-

I, дана 15. јуна 2018. године ("Службени лист 

града Зрењанина", број 15/18), као 

представници родитеља. 

       Како деца именованих нису више 

ученици ове школе, престао је основ по ком су 

именовани чланови Школског одбора ове 

школе, па је потребно разрешити их. 

  

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Александре Пењин и Жељка 

Марића дужности члана Школског одбора 

Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 

“Урош Предић” Зрењанин, као представника 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-102/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО - 

ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ 

“УРОШ ПРЕДИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

 

I 

 

   ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 

одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 

школе “Урош Предић” Зрењанин,  

 

     - ВЕСНА ВУКСАН, конфекционар-кројач, 

представник родитеља, 

     - ТАТЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, синтетски 

полимер III, представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Савет родитеља, као овлашћени 

предлагач, дао је предлог да се за чланове 

Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 

текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин 

именују Весна Вуксан и Татјана Младеновић, 

као представници родитеља. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Весне Вуксан и Татјане 

Младеновић за чланове Школског одбора 

Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 

“Урош Предић” Зрењанин, као представникe 

родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 
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персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-103/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

-  пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Средње пољопривредне 

школе Зрењанин,  

 

         -  ЈЕЛЕНА МИЛИЋ, спремачица, као 

представник родитеља, 

         -  СЛАВИЦА ЋОРИЋ, економиста, као 

представник родитеља и 

         -  ДУШКО ВУЈАНОВ, електротехничар, 

као представник родитеља.  

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117.  наведеног закона  

утврђени су, између осталог и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека 

мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Јелена Милић, Славица Ћорић и Душко 

Вујанов именовани су за чланове Школског 

одбора Средње пољопривредне школе 

Зрењанин Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-52-84/18-I, дана 15. јуна 

2018. године (“Службени лист града 

Зрењанина”, бр. 15/18), као представници 

родитеља. 

       Како деца Јелене Милић, Славице 

Ћорић и Душка Вујанова нису више ученици 

Средње пољопривредне школе Зрењанин, 

престао је основ по ком су именовани у орган 

управљања школе, као представници 

родитеља, па је потребно разрешити их. 

       Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Јелене Милић, Славице Ћорић и 

Душка Вујанова дужности чланова Школског 

одбора Средње пољопривредне школе 

Зрењанин, као представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
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 УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА           
Број: 06-116-104/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36.  и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћен текст, ), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

      ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 

одбора Средње пољопривредне школе 

Зрењанин,  

 

            - МАРИЈАНА БАРИШИЋ, економски 

техничар, као представник родитеља, 

            - ИВАНА БОЈАНИЋ, трговац, као 

представник родитеља и   

            - ДРАГАНА МРШИЋ, наставник 

разредне наставе, као представник родитеља. 

               

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони и 10/19) прописано је да је орган 

управљања у школи школски одбор. 

Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени тест) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

       Савет родитеља Средње 

пољопривредне школе, као овлашћени 

предлагач, дао је предлог да се Маријана 

Баришић, Ивана Бојанић и Драгана Мршић 

именују за чланове Школског одбора, као 

представници родитеља. 

     Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Маријане Баришић, Иване 

Бојанић и Драгане Мршић за чланове 

Школског одбора Средње пољопривредне 

школе Зрењанин, као представнике родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-105/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ   

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  СВЈЕТЛАНА ЖДРАЛЕ, доктор 

медицине - специјалиста педијатар - 

неонатолог, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Школског одбора Медицинске школе 

Зрењанин, као представник родитеља. 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 117. наведеног закона утврђени 

су, између осталог, и разлози за разрешење 

члана Школског одбора пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Свјетлана Ждрале именована је за 

члана Школског одбора Медицинске школе  

Зрењанин, Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-52-85/18-I, дана 15. јуна 

2018. године, као представник родитеља 

("Службени лист града Зрењанина", број 

15/18). 

 Како дете Свјетлане Ждрале више није 

ученик Медицинске школе Зрењанин, престао 

је основ да именована буде члан Школског 

одбора ове школе и потребно ју је разрешити. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о разрешењу Свјетлане Ждрале дужности 

члана Школског одбора Медицинске школе  

Зрењанин, као представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-106/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  

 

161 

 

 На основу члана 115. став 2., члана 116. 

и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – други закон, 10/19 и 6/20) и члана 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

18.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ   

ЗРЕЊАНИН 
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I 

 

       МАЈА БУНДАЛО, медицинска сестра 

техничар, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 

одбора Медицинске школе Зрењанин, као 

представник родитеља. 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 

други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 

Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског 

одбора, именовање и мандат чланова школског 

одбора. 

 Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

- пречишћени текст) утврђена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 

став 1. утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Савет родитеља Медицинске школе 

Зрењанин, као овлашћени предлагач, дао је 

предлог да се Маја Бундало именује за члана 

Школског одбора ове школе, као представник 

родитеља. 

 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању Маје Бундало за члана Школског 

одбора Медицинске школе Зрењанин, као 

представника родитеља. 

   На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-116-107/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др закон и 47/18), члана 46. 

став 1. тачка 1. и став 2. и 3. и члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) и члана 36. тачка 87. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст) а у вези члана 52. 

Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 - 

пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 18.12.2020. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

             

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈАНОШУ 

ПУШКАШ одборнику Скупштине града 

Зрењанина престао мандат одборника 

подношењем усмене оставке. 

 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама  члана 46. став 1. тачка 1.  и 

став 2. и 3. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 

тумачење и 68/20), прописано је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран, између осталог и подношењем 

оставке, да одборник може поднети оставку 

усмено на седници скупштине јединице 

локалне самоуправе и да после подношења 
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усмене оставке одборника, скупштина без 

одлагања, на истој седници утврђује да је 

одборнику престао мандат. 

 Одборник Скупштине града Зрењанина 

Јанош Пушкаш са изборне листе VAJDASÁGI 

MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN 

- САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР, поднео је оставку усмено 

на седници Скупштине града одржаној дана 

18.12.2020. године.  

 На основу наведених законских 

одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст) Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-118/20-I од 18.12.2020. 

године утврдила постојање разлога за 

престанак мандата горе наведеног одборника и 

предложила Скупштини града да донесе 

решење о престанку мандата истог одборника. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима, Скупштина одлучује о престанку 

мандата одборника, то је донето решење као у 

диспозитиву. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-116-109/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 18.12.2020. године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина ЕРВИНА 

БАКОШ. 
 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 48. став 1, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику 

престане мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом следећем 

кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника, да мандат новог 

одборника траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат и да се од кандидата 

пре потврђивања мандата прибавља писмена 

сагласност да прихвата мандат.  

 С обзиром да је Јаношу Пушкаш, 

престао мандат одборника Скупштине града 

Зрењанина подношењем усмене оставке, са 

изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR 

SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН 

ПАСТОР, то се у складу са цитираним 

одредбама члана 48. Закона о локалним 

изборима мандат додељује првом следећем 

кандидату на наведеној изборној листи коме 

није био додељен мандат и који је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-118/20-I од 18.12.2020. 

године утврдила да је Ервин Бакош први 

следећи кандидат на наведеној изборној листи 

коме није био додељен мандат и који је дао 

писмену сагласност да прихвата мандат 

одборника, те да су испуњени законом 

прописани услови за доделу мандата 

одборника наведеном кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 18.12.2020. године Ервину Бакош 
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уверење да је изабран за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 18.12.2020. године 

предложила Скупштини града да донесе 

Решење о потврђивању мандата одборника 

Ервина Бакош, што је и констатовала у свом 

Извештају број: 06-119/20-I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-116-110/20-I 

Дана: 18.12.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Чедомир Јањић,с.р.  
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 На основу члана 57. и члана 128. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст) и члана 12. Одлуке о буџету града 

Зрењанина за 2020. годину (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 31/19 и 31/20) Градско 

веће града Зрењанина је на седници одржаној 

дана 17.12.2020. године донело следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. УСВАЈА СЕ Измена Програма 

расподеле средстава за делатност примарне 

здравствене заштите у 2020. години. 

   2. Саставни део овога закључка је 

Измена Програма расподеле средстава за 

делатност примарне здравствене заштите у 

2020. години. 

  3. Закључак и Измену Програма 

објавити у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 

 

    4. ЗАКЉУЧАК СА ИЗМЕНОМ 

ПРОГРАМА ДОСТАВИТИ: 

 - Дому здравља ''др Бошко Вребалов'', 

Зрењанин, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  

Број: 06-120-5/20-III 

Дана: 17.12.2020. године                         

З Р Е Њ А Н И Н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

    ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура,с.р.  

 

- 

 

 На основу члана 13. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'' 

бр. 25/19), члана 57. и члана 128. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 – пречишћен текст) и члана 12. 

Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. 

годину (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 31/19 и 31/20), Градско веће града 

Зрењанина је на седници одржаној  дана 

17.12.2020. године, донело 

 

ИЗМЕНА ПРОГРАМА 

Расподеле средстава за делатност примарне 

здравствене заштите  

у 2020. години 

 

  I ДОНОСИ СЕ измена Програма 

Расподеле средстава за делатност примарне 

здравствене заштите у 2020. години, број: 06-

55-9-1/20-III, који је донело Градско веће на 

седници одржаној дана 11.06.2020. године. 

 

 II  Члан III Програма мења се и гласи: 

 

 ''Средства у укупном износу од 

3.866.000,00 динара из тачке II овог Програма 

додељују се Дому здравља ''др Бошко 

Вребалов'', Зрењанин, за следеће намене: 

 - за финансирање текућих обавеза из 

редовне делатности здравствене установе 

додељују се средства у износу од 1.500.000,00 

динара, 

 - за финансирање плата две спремачице 

у амбуланти здравствене установе која се 

налази у склопу фирме ''DAD Draxlmaier 

Automotive'' доо Зрењанин, додељују се 

средства у износу од 1.166.000,00 динара, 

 - за финансирање поправке гасне 

котларнице у згради у улици др Емила 



18. децембар 2020. год.          Број 33     Службени лист града Зрењанина                              Страна 1191  

Гаврила бр.25 у Зрењанину, додељују се 

средства у износу од 1.200.000,00 динара.'' 

   

III У осталом делу Програм остаје 

непромењен. 

 

  ПРОГРАМ ДОСТАВИТИ: 

 - Дому здравља ''др Бошко Вребалов'', 

Зрењанин, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-120-5-1/20-III 

Дана: 17.12.2020. године                         

З Р Е Њ А Н И Н  

    

       ПРЕДСЕДНИК  

    ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура,с.р.  
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На основу члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(Службени гласник РС, бр. 113/17 и 50/18), 

члана 20. став 1 тачка 4. и члана 23. став 4. 

Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18), члана 57. став 1. 

тачка 12. и члана 128. став 3. Статута града 

Зрењанина (Службени лист града Зрењанина 

број 17/20-пречишћен текст), Градско веће 

града Зрењанина на седници одржаној дана  

17.12.2020. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ЗА 

ЛЕЧЕЊЕ 

МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ СА 

ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређују се услови, 

начин и критеријуми за остваривање права на 

финансијску подршку за лечење малолетне 

деце са пребивалиштем на територији града 

Зрењанина.  

Овим правилником утврђују се шира 

права у односу на права из обавезног 

здравственог осигурања Републике Србије, а у 

циљу омогућавања постизања побољшања 

здравља и/или  квалитета живота детета. 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА  

 

Члан 2. 

 

Критеријуми  за остваривање права на 

финансијску подршку за лечење малолетне 

деце: 

- да родитељи, односно бар један од 

родитеља, старатељи, усвојиоци или 

хранитељи имају држављанство Републике 

Србије; 

- да дете за које се подноси захтев има 

држављанство Републике Србије; 

- да је дете за које се подноси захтев млађе од 

18 година; 

- да родитељи/старатељи и дете за које се 

подноси захтев имају пребивалиште на 

територији града Зрењанина  најмање 

годину дана пре дана подношења захтева; 

- да хранитељи детета имају пребивалиште 

на територији града Зрењанина  најмање 

годину дана пре дана подношења захтева уз 

сагласност надлежног Центра за социјални 

рад, док се за дете у хранитељству у овом 

случају не тражи испуњавање услова 

пребивалишта уколико је дете на 

хранитељству са територије друге јединице 

локалне самоуправе.  

- да трошкови лечења детета, трошкови 

оперативних захвата, трошкови за набавку 

лекова, ортопедских помагала, спровођења 

дијагностичких поступака и трошкови 

других медицинских процедура нису 

обухваћени у потпуности, или су 

делимично обухваћени обавезним 

здравственим осигурањем преко РФЗО-а, 

већ је породица принуђена да их сноси из 

личних средстава.  

Право на финансијску подршку за 

лечење малолетне деце са пребивалиштем 

на 

територији града Зрењанина може се поднети 

за лечење, набавку лекова, ортопедских 

помагала, оперативних захвата, 

дијагностичких поступака и других 

медицинских процедура како на територији 

Републике Србије, тако и у иностранству, као 

и за обезбеђивање лечења у одговарајућој 

здравственој установи у Републици Србији уз 

ангажовање иностраног здравственог 

стручњака. 
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III. ПОСТУПАК  

 

Члан 3. 

 

Поступак за остваривање права на 

финансијску подршку за лечење малолетне 

деце покреће се на захтев родитеља, усвојиоца, 

а стараоца или хранитеља уз обавезну 

претходну сагласност надлежног Центра за 

социјални рад малолетног детета (у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

Захтев из става 1. овог члана подноси 

се на обрасцу Захтева за финансијску подршку 

за лечење малолетне деце са пребивалиштем 

на територији града Зрењанина, који чини 

његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 

Захтев за доделу финансијске подршке 

за лечење малолетне деце са пребивалиштем 

на територији града Зрењанина се подноси 

Градоначелнику града Зрењанина.  

Захтев за доделу финансијске подршке 

мора бити својеручно потписан од стране 

подносиоца захтева. 

 Уз захтев се прилаже: 

- уверење о држављанству Републике Србије 

подносиоца захтева; 

- уверење о држављанству Републике Србије 

детета; 

- уверење о пребивалишту подносиоца захтева;  

- уверење о пребивалишту детета, осим у 

случају да је дете у хранитељству са 

територије друге јединице локалне 

самоуправе; 

- за децу под старатељством и у хранитељству 

сагласност надлежног Центра за социјални 

рад; 

- предрачун здравствене установе за лечење 

или оперативне захвате која ће вршити 

поступак, предрачун или процену трошкова 

набавке лекова, ортопедских помагала, 

трошкова дијагностике или других 

медицинских процедура; 

- фотокопије медицинске документације и 

лабораторијских налаза;  

- потписана изјава од стране подносиоца 

захтева да лечење детета или побољшање 

квалитета живота детета у захтеваној мери 

није остварена путем обавезног здравственог 

осигурања преко РФЗО-а, или неким другим 

путем. 

Захтев се може поднети само за 

лечење, лекове, медицинске процедуре, 

дијагностике и помагала која се препоручују, 

научно су доказана и прихваћена у пракси, као 

и да не представљају експерименталне облике 

лечења. 

Члан 5. 

 

Захтев се подноси на писарници 

Градске управе, уз пратећу документацију, у 

затвореној коверти, са обавезном назнаком 

«Н/Р Градоначенику - Захтев за финансијску 

подршку за лечење малолетне деце». 

 

Члан 6. 

 

 Комисију за утврђивање испуњености 

услова на финансијску подршку за лечење 

малолетне деце (у даљем тексту: Комисија) 

именује Градоначелник посебним решењем. 

            Комисија у сталном саставу се именује 

из редова лекара специјалиста, правника и 

одборника Скупштине града Зрењанина као 

представника грађана. 

            Председник Комисије, односно заменик 

председника по потреби позива у проширен 

састав Комисије лекаре специјалисте одређене 

специјалности за које сматра да ће њихово 

мишљење бити од изузетног значаја за 

одлучивање по захтеву у конкретном случају. 

 Комија на основу овог правилника, 

правила и етике струке, налаза лекара 

терцијалне службе као и налаза и мишљења 

истакнутих стручњака у одговарајућој области 

медицине и пословника о раду Комисије за 

утврђивање испуњености услова на 

финансијску подршку за лечење малолетне 

деце, доноси Оцену и Мишљење о 

испуњености услова за финансијску подршку 

и даје предлог о висини финансијске подршке 

по поднетом захтеву за лечење деце, у року и 

на формулару који ће се прецизирати, и бити 

саставни део пословника о раду Комисије. 

  

Члан 7. 

 

 О праву на финансијску подршку 

решењем одлучује Градоначелник  града  

Зрењанина, на основу оцене и мишљења 

Комисије у року од 30 дана од дана пријема 

захтева. 

Против решења Градоначелника о 

признавању права на финансијску подршку, се 

не може уложити жалба, већ се једино може 

покренути управни спор. 

 

IV. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ 

 

Члан 8. 

 

Средства за остваривање права на 

финансијску подршку за лечење малолетне 
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деце са пребивалиштем на територији града 

Зрењанина, обезбеђују се у буџету Града и 

додељују се до висине планираних средстава 

за ову намену. 

 Висина финансијске подршке се на 

предлог Комисије и образложену оцену и 

мишљење утврђује решењем Градоначелника 

у сваком конкретном случају и максимално 

може износити 150.000,00 динара по поднетом 

захтеву, и исплаћује се у једнократном износу. 

Средства из става 1. овог члана 

преносе се према могућностима буџета града 

Зрењанина, а по редоследу подношења 

захтева, с тим да у случају потребе за 

приоритетном исплатом, приоритет имају деца 

чији би животи и здравље били угрожени 

каснијим обезбеђивањем недостајућих 

финансијских средстава за лечење.  

 

Члан 9. 

 

 Подносилац захтева је дужан да 

додељена средства искључиво користи за 

намену за коју су додељена.  

 Решењем опредељена и одобрена 

финансијска подршка се уплаћује на  жиро 

рачун подносиоца захтева. 

По завршеном лечењу детета, 

оперативном захвату, спроведеном 

дијагностичком поступку, односно након 

успостављања дијагнозе, набавке ортопедског 

помагала, лекова, или обављених других 

медицинских процедура у земљи или 

иностранству, подносилац захтева је дужан је 

да у року од 30 дана поднесе Градоначелнику 

и Комисији фактуру и извештај здравствене 

установе у земљи или иностранству као доказ 

о наменском трошењу додељених средстава и 

спроведеном поступку, односно фактуру/рачун 

о куповини неопходних лекова и ортопедских 

помагала.  

Контролу о наменском утрошку 

средстава на основу решења и поднетих 

фактура/рачуна вршиће Комисија о наменском 

утрошку средстава коју формира 

Градоначелник посебним решењем из редова 

запослених у Одељењу за финансије, Одељења 

за људске ресурсе и правне послове и 

Одељења за друштвене делатности, Градске 

управе града Зрењанина. 

Уколико подносилац захтева, у року из 

става 3. овог члана, не достави извештај и 

фактуру здравствене установе или 

фактуру/рачун за набавку лекова и 

ортопедских помагала, сматраће се да средства 

нису наменски утрошена и покренуће се 

поступак за повраћај пренетих средстава 

увећаних за законску затезну камату.  

 

Члан 10. 

 

 О правима по овом правилнику, 

Градоначелник  расписује јавни позив који се 

објављује на интернет презентацији града 

Зрењанина и путем средства јавног 

информисања. 

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

 Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у „Службеном листу 

града Зрењанина“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-120-9/20-III 

Дана: 17.12.2020. године                         

ЗРЕЊАНИН 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

    ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура,с.р.  
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