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На основу члана 9. ст. 1. и 8. Закона о
планском
систему
Републике
Србије
("Службени гласник Републике Србије", број
30/18), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18) и члана 36. и 128. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен
текст), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 17.12.2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради плана
развоја града Зрењанина за период од 2021. до
2028. године (''Службени лист града
Зрењанина'', број 33/20) назив Одлуке мења се
и гласи: ''Одлука о приступању изради плана
развоја града Зрењанина за период од 2022. до
2030. године''.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке речи: ''за период од
2021. до 2028. године'' замењују се речима: ''за
период од 2022. до 2030. године''.
Члан 3.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
''Рок за израду предлога плана развоја
града Зрењанина је 30. април 2022. године, а
рок за усвајање је 30. јул 2022. године.''
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
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На основу члана 13. Закона о
комуналним
делатностима
(''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 88/11, 104/16 и
95/18), члана 32. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.
закон, 47/18 и 111/21) 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 17.12.2021. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ,
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању водом за пиће,
пречишћавању и одвођењу атмосферских и
отпадних вода (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/14, 14/15, 24/15, 21/16,
37/17, 18/19 и 11/21), у члану 3. став 1. мења
се и гласи:
"Комуналну делатност пречишћавања
отпадних вода, на територији града Зрењанина
обавља
Друштво
за
ограниченом
одговорношћу BEGEJ WATER Београд (у
даљем тексту: Друштво), а комуналне
делатности испоруке воде и одвођење
атмосферских и отпадних вода обавља Јавно
комунално
предузеће
"Водовод
и
канализација" Зрењанин (у даљем тексту:
Предузеће).
У истом члану после става 3. додаје се
став 4. који гласи:
"Начин вршења комуналне делатности
пречишћавања отпадних вода, права и обавезе
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Града и Друштва, као и начин плаћања цене за
вршење ове комуналне делатности уређују се
уговором између Града и Друштва."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-3/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
151
На основу члaна 5. став 3 Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС",
бр. 15/16 и 88/19) и чл. 36. став 1. тачка 10) и
128 став 1.
Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
– пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
17.12.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ "ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИЗАМ " ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању "Јавног
предузећа за урбанизам" Зрењанин ("Службени
лист града Зрењанина", број 2/19 - пречишћен
текст и 32/19) у члану 5. став 3. бришу се
алинеје 18 - 28 и додају нове алинеје 18 - 42
које гласе:
"- планирање, пројектовање, изградњу,
реконструкцију,
одржавање
(редовно
одржавање у летњем и зимском периоду,
рехабилитацију и ургентно одржавање) и
заштиту јавног пута,
- вршење инвеститорске функције на
пројектовању,
изградњи,
одржавању
(редовном одржавању у летњем и зимском
периоду,
рехабилитацији
и
ургентном
одржавању) и реконструкцији јавног пута,
- организовање и обављање стручних послова
на пројектовању, изградњи, реконструкцији,
одржавању (редовном одржавању у летњем и
зимском периоду, рехабилитацији и ургентном
одржавању) и заштити јавног пута,
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- уступање радова на пројектовању, изградњи,
одржавању (редовном одржавању у летњем и
зимском периоду, рехабилитацији и ургентнм
одржавању), реконструкцији и стручном
надзору јавног пута,
- организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем
(редовном одржавању у летњем и зимском
периоду,
рехабилитацији
и
ургентном
одржавању) и заштитом јавног пута,
- организовање наплате и контроле наплате
накнада за употребу јавног пута, вршење
јавних овлашћења,
- праћење стања путне мреже,
- заштиту јавног пута
- означавање јавног пута и вођење евиденције
о јавним путевима и о саобраћајно-техничким
подацима за те путеве,
- управљање саобраћајем и организовање и
обављање бројања возила на јавном путу,
- изградњу, реконструкцију, одржавање,
заштиту, коришћење, развој и управљање
некатегорисаним путевима у насељу,
- издавање услова за израду техничке
документације за изградњу и реконструкцију
саобраћајног прикључка на јавни пут и
доношење решења инвеститору о испуњености
издатих услова,
- издавање услова за израду техничке
документације, односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта на јавном
путу и заштитном појасу јавног пута
(железничка
инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод,
објекат
висинског
превоза,
линијска
инфраструктура електронских комуникација,
водоводна и канализациона инфраструктура и
др.) и доношење решења инвеститору о
испуњености издатих услова,
- издавање сагласности за одржавање спортске
или друге приредбе на јавном путу,
- издавање дозволе за обављање ванредног
превоза на јавном путу,
- издавање дозволе за прекомерно коришћење
јавног пута,
- издавање одобрења за постављање
рекламних табли и паноa,
- издавање одобрења за постављање уређаја за
обавештавање или оглашавање на јавном путу,
- издавање сагласности за преусмеравање
саобраћаја на јавни пут у случају обављања
радова
на
изградњи,
реконструкцији,
одржавању и заштити јавног пута,
- подношење захтева за упис јавних путева са
припадајућим објектима и земљиштем у јавне
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књиге о евиденцији права на непокретностима
као јавна својина града Зрењанина,
вршење
инвеститорске
функције,
организовање стручног надзора, издавање
услова за израду техничке документације за
изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију
и уступање радова и услуга на пројектовању,
изградњи, реконструкцију, унапређењу и
одржавању јавне расвете,
вршење
инвеститорске
функције,
организовање стручног надзора, издавање
услова за израду техничке документације за
изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију
и уступање радова и услуга на пројектовању,
изградњи, реконструкцију, унапређењу и
одржавању семафорских уређаја,
вршење
инвеститорске
функције,
организовање стручног надзора, издавање
услова за израду техничке документације за
постављање и одржавање и уступање радова и
услуга на пројектовању, постављању и
одржавању
хоризонталне и вертикалне
сигнализације,
- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа
стручну помоћ из делатности коју обавља,
- вођење књиге основних средстава за објекте
у власништву града за које је вршила
инвеститорске послове, а који се не воде у
другим јавним предузећима, односно у
Градској управи."
Досадашње алинеја 29 и 30 постају
алинеје 43 и 44.
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: 06-168-7/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу чл. 23. и 26. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16, 30/16- испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана
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) и чл. 36.
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тачка 10) и 128. став 1. Статута града
Зрењанина
("Службени
лист
града
Зрењанина", број 17/20 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 17.12.2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА "ТОША
ЈОВАНОВИЋ" У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92,
1/98, 4/98, 2/02 и 4/02- испр. и ''Службени лист
града Зрењанина'' , бр. 14/09, 14/11 и 21/16),
члан 7. мења се и гласи:
"Члан 7.
Позориште има следеће органе:
директора, управни одбор и надзорни одбор."
Члан 2.
После члана 7. додаје се нови члан 8.
који гласи:
"Члан 8.
Установом руководи директор.
Директора именује Оснивач на основу
претходно спроведеног јавног конкурса на
период од четири године и може бити поново
именован.
Кандидат за директора Позоришта
мора бити лице које испуњава следеће услове:
високо образовање и да има најмање 5 година
радног искуства у култури.
Кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације.
Јавни конкурс расписује и спроводи
Управни одбор.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре
истека мандата директора.
Јавни конкурс објављује се на сајту
националне службе за запошљавање, на
огласној табли или у просторијама установе и
у најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи
од петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа са
пријавама на јавни конкурс у складу са
законом којим се уређује управни поступак.
Управни одбор Позоришта обавља
разговор са кандидатима који испуњавају
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услове из конкурса и у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса доставља оснивачу
образложени предлог листе кандидата.
Листа кандидата садржи мишљење
Управног
одбора
о
стручним
и
организационим
способностима
сваког
кандидата и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора установе
са листе.
Јавни конкурс није успео уколико
Управни одбор утврди да нема кандидата који
испуњава услове да уђе у изборни поступак о
чему је дужан да обавести оснивача, уколико
оснивач не именује директора установе са
Листе односно ако министарство не предложи
ниједног кандидата са листе.
Уколико управни одбор не распише
јавни конкурс у року који је утрђен у ставу 6.
овог члана, обавезан је да о разлозима због
којих јавни конкурс није расписан обавести
оснивача."
Члан 3.
После члана 8. додаје се нови члан 9.
који гласи:
"Члан 9.
Оснивач може именовати вршиоца
дужности
директора
Позоришта,
без
претходно спроведног јавног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре
истека мандата, односно када јавни конкурс за
избор директора није успео.
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за избор кандидата за
директора.
Вршилац дужности директора има сва
права, обавезе и овлашћења директора."
Члан 4.
Досадашњи чланови 9. 9а., 10., 10а. и
11. постају чланови 10., 11., 12., 13. и 14.
Члан 5.
У досадашњем члану 9. који сада
постаје члан 10. у ставу 6. број: "30" замењује
се бројем: "40".
Члан 6.
У досадашњем члану 10. који сада
постаје члан 12. у ставу 5. број: "30" замењује
се бројем: "40".
Члан 7.
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Ова Одлука ступа ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-8/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
153
На основу чл. 23. став 1. и 26. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана
8. тачка 2) и члана 85. Закона о музејској
делатности ("Службени гласник РС", бр. 35/21
и 96/21), члана 13. став 1. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", број 42/91,
71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др.
закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др.
закон), и чл. 36. тачка 10) и 128. став 1.
Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен
текст), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 17.12.2021. године,
донела je следећу:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКАЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У одлуци о оснивању Савремене Галерије
Уметничке
колоније
Ечка
–Зрењанин
("Службени лист Општине Зрењанин", бр.
6/92, 6/95 и 1/98 и "Службени лист града
Зрењанина", бр. 14/09, 14/11 и 21/16), члан 3.
мења се и гласи:
"Члан 3.
Галерија је специјализовани уметнички
музеј који обавља музејску делатност у складу
са Законом чији је основни
задатак
прикупљање, евидентирање, чување, излагање,
презентација и истраживање уметничких дела
југословенске и српске послератне ликовне
уметности, уметничких дела насталих у
Уметничкој колонији у Ечки и унапређивању и
ширењу ликовне културе.
Шифра делатности Галерије је:
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91.02- делатност музеја галерија и
збирки;
Поред претежне делатности и става 1.
овог члана, Галерија обавља и следеће
делатности:
47.6 Трговина на мало предметима за
културу и рекреацију у специјализованим
продавницама;
47.78 Остала трговина на мало новим
производима
у
специјализованим
продавницама;
47.91 Трговина посредством поште или
путем интернета;
58.11 Издавање књига;
58.19 Остала издавачка делатност;
18.13 Услуге припреме за штампу;
90.03 Уметничко стваралаштво."
Члан 2.
После члана 3. додаје се члан 3а. који
гласи:
"Члан 3а
Обављање
делатности
Галерије
обухвата:
1) прикупљање, документовање и
обраду уметничких дела;
2)
истраживање,
проучавање
и
вредновање уметничких дела из збирке;
3) утврђивање покретних културних
добара – уметничких дела у складу са
Законом;
4) чување, одржавање и коришћење
уметничких дела из збирке и музејске
документације;
5) утврђивање и спровођење мера
заштите уметничких дела у Галерији;
6) коришћење уметничких дела из
збирке у промовисању кроз излагање;
7)
публикације,
предавања,
едукативно-просветни рад и на друге начине;
8) вођење прописане документације о
уметничким делима, збирци и галеријским
активностима;
9) организацију и реализацију изложби,
студијских изложби и уметничких колонија у
Ечки;
10) организацију и реализацију
уметничких и културних догађаја у оквиру
делокруга рада;
11) припрему, публиковање и продају
галеријских издања и пратећег садржаја
везаних за делатност;
12) спровођење дигитализације збирке
Галерије и музејске документације;
13) сповођење ревизије музејске збирке
и достављање извештаја оснивачу;
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14)
процену
културно-уметничке,
историјске вредности уметничких дела за
потребе евидентирања и осигурања;
15) организацију и реализацију израде
и продаје сувенира и других промотивних
материјала;
16) друге послове у складу са Законом
и другим прописима."
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
"Члан 4.
Средства за рад Галерије обезбеђује
град Зрењанин.
Додатна средства остварују се и из
сопствених прихода:
1) продајом производа и услуга;
2) пружањем стручних услуга;
3) донаторством;
4) спонзорством;
5) поклонима;
6) оснивањем фондација;
7) на други начин у складу са
законом."
Члан 4.
У члану 9. у ставу 7. број: "30"
замењује се бројем: "40" .
Члан 5.
У члану 10. у ставу 6. број: "30"
замењује се бројем: "40" .
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-9/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
154
На основу члана 10. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
18/2016 и 88/2019), члана 146. Закона о
привредним друштвима (''Службени гласник
РС'', бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 36.
и Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст), Скупштина града Зрењанина је на
седници одржаној дана 17.12.2021. године
донела
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ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'',
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Укупни регистровани основни капитал
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'', Зрењанин, матични број 08759731,
износи 300.000,00 динара.
Скупштина града Зрењанина, матични
број 08002266, доноси Одлуку о повећању
основног
капитала
Јавног
комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин,
матични број 08759731, у износу од
10.000.000,00 динара.
Основ повећања капитала Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'',
Зрењанин, је нови улог оснивача.
Члан 2.
Укупна вредност основног капитала
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'', Зрењанин, након повећања је
10.300.000,00 динара, што представља 100%
удела града Зрењанина у основном капиталу.
Члан 3.
Одлука
о
повећању
вредности
основног
капитала Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин,
регистроваће се у складу са Законом о
поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре, у року од шест месеци од
дана доношења.
Члан 4.
Основни капитал Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин,
сматра се повећаним даном регистрације
повећања основног капитала.
Члан 5.
Ова Одлука објављује се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-10/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 2. став 3. тачка 7. и
члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 36. тачка 6. и
члана 128. тачка 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћен
текст),
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној дана
17.12.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ
ВОЗИЛА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/17,
8/17-испр, 18/19, 2/21, 4/21 и 26/21), члан 11.
мења се и гласи:
"Члан 11.
Паркирање
возила
на
јавним
паркиралиштима врши се на начин одређен
саобраћајним знацима.
Предузеће,
односно
предузетник
утврђује радно време паркиралишта, начин
организовања паркиралишта и наплате услуге
паркирања, као и друге услове неопходне за
функционисање паркиралишта.
У циљу организовања паркирања овом
Одлуком установљавају се следеће зоне и број
паркинг места:
1. Прва зона - црвена зона, коју чине
улице:
- Краља Петра I, број паркинг места 59,
- Краља Александра I Карађорђевића
(испред пешачког моста), број паркинг места
6,
- Пупинова, број паркинг места 36,
- Светосавска, број паркинг места 7,
- Јеврејска, број паркинг места 10,
- Сарајлијина, број паркинг места 23,
- Гимназијска, број паркинг места 5,
- Светозара Марковића.
2. Друга зона - жута зона, коју чине
улице:
- Немањина, број паркинг места 42,
- Слободана Бурсаћа, број паркинг
места 53,
- Цара Душана (од улице Слободана
Бурсаћа до бул. M. Миланковића), број
паркинг места 31,
- Савезничка, број паркинг места 17,
- Народног фронта, број паркинг места
11,
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- Др Мирослава Тирше, број паркинг
места 160,
- паркинг простор на саобраћајници
испод платоа "Војвођанске банке", број
паркинг места 24.
3. Трећа зона - зелена зона, коју чине
улице:
- Кеј 2. октобар (код зграде Суда), број
паркинг места 35,
- Гундулићева,
- Обала Соње Маринковић, број
паркинг места 29,
- Обилићева, број паркинг места 25,
- Петефијева, број паркинг места 60,
- Иве Лоле Рибара, број паркинг места
82,
- Паркинг на пијаци "Багљаш", број
паркинг места 61,
- паркинг места у ул. 20. октобра, број
паркинг места 39,
- паркинг на пијаци "Југ Богдана", број
паркинг места 56,
- паркинг места у улици Саве Текелије,
- паркинг места на локацији Нове
пијаце омеђена улицама Булевар M.
Миланковића
(магистрала)
и
Жарка
Зрењанина, број паркинг места 381,
Даничићева, број паркинг места 14,
- паркинг иза Дечијег диспанзера,
- Марка Орешковића, број паркинг
места 20.
4. Зона посебних паркиралишта коју
чине:
- паркинг на Житном тргу, број
паркинг места 236,
- паркинг на превлаци код Културног
центра, број паркинг места 256.
5. Зона привремених паркиралишта
коју чине:
- паркинг простор у ул. Вука Караџића,
број паркинг места 55,
- паркинг простор у улици Милентија
Поповића (испред станице саобраћајне
полиције), број паркинг места 52.
6. Зона сезонског паркиралишта око
градског базена и паркинг простор око
градског купалишта ''Пескара'' (од 1. јуна до
30. августа).
7. Зона повремених паркиралишта у
улици 6. маја и Стрелишној улици (преко пута
манастира Свете Меланије).
У зонама утврђеним ставом 3. овог
члана може се утврдити посебан режим
саобраћаја, паркирања возила и снабдевања
продавница.
У оквиру зона за паркирање возила,
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може се резервисати простор за паркирање или
купити претплатна карта (паркинг карта).
Услове и број места за резервацију
простора за паркирање одређује Предузеће,
односно предузетник које издаје и одобрење за
резервацију.''
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: 06-168-11/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 2. став 3. тачка 14),
члана 9. став 7. и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима ("Службени гласник
РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 36.
став 1. тачка 26) и члана 128. став 1. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина 17/20 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 17.12.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин
обављања комуналне делатности зоохигијене
на територији града Зрењанина (у даљем
тексту: Град), општа и посебна права и обавезе
вршилаца комуналне делатности зоохигијене и
корисника услуга на територији Града, начин
финансирања и надзор над вршењем
комуналне делатности зоохигијене, као и
друга питања од значаја за обављање
комуналне делатности зоохигијене.

Комунална
обухвата послове:

Члан 2.
делатност

зоохигијене
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1. хватања, превоза, збрињавања и
смештаја напуштених и изгубљених животиња
у прихватилиште за животиње;
2. контроле и смањења популације
изгубљених и напуштених паса и мачака;
3.
нешкодљивог
уклањања
и
транспорта лешева животиња са јавних и
других површина и објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање споредних производа
животињског порекла на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе
или животну средину;
4. спровођење мера за смањење
популације глодара, инсеката и штетних
микроорганизама
мерама
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на јавним
површинама.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој
одлуци имају следеће значење:
1. животиње су: домаћи папкари и
копитари (домаћа говеда, свиње, овце, козе,
коњи, магарци, мазге и муле), живина
(кокошке, ћурке, гуске и др.), лагоморфи
(зечеви, кунићи и други глодари), дивљач, као
и друге животиње и птице које нису живина
(пси, мачке, пчеле, гмизавци и др.);
2. домаће животиње су животиње које
је човек одомаћио и чији опстанак зависи од
непосредне бриге човека;
3. дивље животиње су животиње чија
врста односно раса није настала под утицајем
човека као последица укрштања, односно
селекције или узгојних активности;
4. кућни љубимци јесу пси, домаће
мачке, домаће птице, мали глодари,
тераријумске, акваријумске и друге животиње,
које се гаје или држе за дружење, рекреацију,
заштиту или помоћ човеку;
5. власник животиње јесте свако
правно
или
физичко
лице,
односно
предузетник, који има право чувања, држања,
узгоја, гајења, репродукције, транспорта,
коришћења и продаје животиње, који је
одговоран за живот, заштиту здравља и
добробит животиње;
6. држалац животиње јесте свако
правно
или
физичко
лице,
односно
предузетник, који има право чувања, држања,
узгоја, гајења, репродукције, транспорта,
коришћења, продаје на основу писменог
одобрења власника животиње, и који је
одговоран за живот, заштиту здравља и
добробит животиње;
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7. споредни производи животињског
порекла који нису намењени за исхрану људи
јесу лешеви животиња, труп и делови трупа
животиња, саставни делови тела животиња,
производи животињског порекла и храна
животињског порекла који нису намењени и
безбедни за исхрану људи, стајњак и отпад из
објеката у којима се припрема храна за
исхрану људи;
8. изгубљена животиња је животиња
која је напустила власника, односно држаоца,
без његове воље и коју он тражи;
9. напуштена животиња је животиња
која нема дом или се налази изван њега и
лишена је бриге и неге власника, односно
држаоца, и коју је он свесно напустио;
10. интервенција на животињи је сваки
захват којим се спречавају или лече болести и
повреде, односно мења физичка, психичка или
генетска целовитост животиње;
11. лишавање животиње живота је
поступак којим се животињи одузима живот
на начин који изазива тренутну смрт;
12. прихватилиште за животиње је
објекат који служи за привремени или трајни
смештај напуштених и изгубљених животиња
и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним
животињама;
13. дезинфекција јесте примена начина,
поступака и метода ради уништавања
узрочника болести животиња, укључујући и
болести које се са животиња могу пренети на
људе;
14. дезинсекција јесте примена начина,
поступака и метода ради уништавања штетних
инсеката и крпеља;
15. дератизација јесте примена начина,
поступака и метода за уништавања штетних
глодара;
16. јавна површина, у смислу ове
одлуке, је површина утврђена планским
документом Града која је доступна свим
корисницима под једнаким условима (јавне
саобраћајне површине - путеви, улице,
пешачке зоне и сл., тргови, јавне зелене
површине и др.).
Члан 4.
Органи Града, вршиоци комуналне
делатности
зоохигијене
и
корисници
комуналних услуга дужни су да брину о
животу, заштити здравља и добробити
животиња,
да
међусобно
сарађују,
координирају и усклађују доношење и
спровођење одлука у области добробити
животиња, те да поступају у складу са
следећим начелима:
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1. начело универзалности бола, које
подразумева да животиње могу да осете бол,
патњу, стрес, страх и панику, као и обавезу
човека да, поред очувања врсте, брине и о
заштити живота и добробити сваке јединке;
2. начело бриге о животињама, које
подразумева моралну обавезу и дужност
човека да поштује животиње и да брине о
животу и добробити животиња чији опстанак
зависи непосредно од њега;
3.
начело
интегралности,
које
подразумева да државни органи и органи
Града, у оквиру свог делокруга, обезбеђују
интегралну заштиту добробити животиња
спровођењем међусобно усаглашених планова
и програма;
4.
начело
одговорности,
које
подразумева да је власник, односно држалац
животиња, одговоран за њихов живот и
добробит и да је дужан да сноси трошкове
њиховог збрињавања ако више не жели или
није у могућности да се стара о њима.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ
1. Вршиоци комуналне делатности
зоохигијене
Члан 5.
Комуналну делатност зоохигијене из
члана 2. став 1. тач. 1., 2. и 3. ове одлуке на
територији Града обавља Јавно комунално
предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин (у
даљем тексту: Предузеће), у складу са
Акционим
планом,
својим
годишњим
програмом пословања, Уредбом Владе
Републике Србије о начину и условима за
отпочињање
обављања
комуналних
делатности, као и другим прописима.
Комуналну делатност из члана 2. став
1. тачка 4. ове одлуке на територији Града
могу обављати привредно друштво, односно
друго правно лице или предузетник, коме се, у
складу са одредбама закона којим се уређује
јавно-приватно партнерство и концесије,
повери обављање ове комуналне делатности.
Члан 6.
Предузеће обавља следеће послове:
1. хватање, превоз, збрињавање и
смештај напуштених и изгубљених животиња
у прихватилиште за животиње;
2. контрола и смањење популације
изгубљених и напуштених паса и мачака;
3.
организовање
карантинског
смештаја животиња;
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4. нешкодљиво уклањање лешева
животиња са јавних и других површина и
објеката за држање, узгој, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња;
5. транспорт или организовање
транспорта лешева животиња са површина и
објеката из тачке 3. овог става, до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе
или животну средину.
Предузеће обавља послове из става 1.
по пријави државних и других органа,
организација и служби, правних или физичких
лица, по налогу надлежне инспекције, односно
на основу непосредног сазнања за постојање
разлога за поступање.
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој
рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање
комуналних услуга корисницима под условима
и на начин уређен законом, другим прописима
и стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и
квалитет комуналних услуга, који подразумева
тачност у погледу рокова, сигурност
корисника у добијању услуга и здравствену и
хигијенску исправност у складу са позитивним
прописима;
3. предузимање мера одржавања,
развоја и заштите комуналних објеката,
постројења и опреме, који служе за обављање
комуналних делатности;
4. развој и унапређење квалитета и
врста комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Члан 8.
Средства за обављање и развој
комуналне делатности зоохигијене обезбеђују
се из:
1. прихода буџета Града;
2. наменских средстава других нивоа
власти;
3. прихода од продаје комуналних
услуга;
5. других извора, у складу са законом и
другим прописима.
Члан 9.
Корисник услуге је дужан да плати
цену за извршену услугу:
1. збрињавања животиње, ако више не
жели или није у могућности да се о њој стара;

Страна 1008

Број 34

Службени лист града Зрењанина

2. хватања, превоза, смештаја, исхране
и неге напуштених и изгубљених, односно
одузетих животиња чији је власник;
3. нешкодљивог уклањања лешева
животиња чији је власник са јавних и других
површина и објеката за држање, узгој, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет
животиња.
Члан 10.
Предузеће
обавља
комуналну
делатност
зоохигијене
у
складу
са
Правилником о раду Зоохигијенске службе (у
даљем тексту: Правилник), који доноси
надлежни орган Предузећа, уз сагласност
Градског већа града Зрењанина.
Правилником се уређује поступак и
начин обављања комуналне делатности
зоохигијене,
третман
животиња
у
прихватилишту, организовање карантинског
смештаја, вођење евиденције, удомљавање
животиња, односно њихово враћање власнику
или држаоцу, као и спровођење мера
предвиђених Програмом контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака на
територији града Зрењанина.
Правилник се објављује у Службеном
листу града Зрењанина.
2. Прихватилиште за животиње
Члан 11.
Предузеће је дужно да организује рад
прихватилишта за збрињавање напуштених и
изгубљених животиња (у даљем тексту:
Прихватилиште), у складу са Уредбом Владе
Републике Србије о начину и условима за
отпочињање
обављања
комуналних
делатности и прописима којима се уређује
област добробити животиња.
За
обављање
делатности
Прихватилишта Предузеће користи објекат у
својини Града, који му је дат на коришћење.
Члан 12.
Предузеће је дужно да се о
животињама које се налазе у Прихватилишту
брине са пажњом доброг домаћина, и
одговорно је за живот, здравље и добробит
животиња у Прихватилишту.
Предузеће је дужно да води евиденцију
о
животињама
које
се
налазе
у
Прихватилишту, коју је обавезно да чува три
године.
Предузеће је дужно да животињама
које се налазе у Прихватилишту, а које су
болесне или повређене, обезбеди одговарајућу
ветеринарску помоћ.
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Животиња се може лишити живота на
хуман начин:
- ако је повређена, неизлечиво болесна,
телесно деформисана или на други начин
патолошки онеспособљена тако да опоравак
није могућ, а живот за њу представља бол,
патњу, страх и стрес;
- ако је достигла старост па јој отказују
основне животне функције;
- ако се лишавањем живота спречава
ширење, односно ако се сузбијају и
искорењују заразне болести, у складу са
законом којим се уређује ветеринарство;
- ако животиња не може да се
прилагоди условима смештаја, а њено
пуштање на слободу представља опасност за
људе, друге животиње и животну средину;
- ако је у питању уништавање штетних
глодара, или је неопходно контролисати
бројност популације одређене врсте дивљих
животиња, у складу са посебним прописима;
- ако је лишавање животиње живота од
веће користи за њену добробит него што су
патње од даљег живота, у складу са
мишљењем ветеринара.
Предузеће је дужно да сачини план
збрињавања животиња у случају затварања
Прихватилишта или елементарних
непогода.
Средства за рад Прихватилишта
обезбеђују се у складу са чланом 8. ове одлуке.
Члан 13.
У Прихватилиште се смештају:
1. напуштене и изгубљене животиње;
2. животиње чији власници, односно
држаоци не могу више да се брину о њима;
3. животиње које су одузете од
власника, односно држаоца од стране
министарства
надлежног
за
област
ветеринарства;
4. животиње које су у опасности.
Приликом смештаја у Прихватилиште
врши
се
тријажа,
која
подразумева:
утврђивање идентитета животиње, проверу на
списку тражених животиња, обавештавање
власника, односно држаоца животиње, преглед
од
стране
ветеринара
и
утврђивање
здравственог стања и разврставање животиња
према врсти и полу.
Члан 14.
Предузеће је дужно да сарађује са
надлежним ветеринарским службама и
организацијама за заштиту животиња, као и да
редовно обавештава јавност и друга
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прихватилишта за животиње о животињама
које се налазе у Прихватилишту.
Члан 15.
Трошкове сакупљања, превожења и
збрињавања напуштених и изгубљених
животиња у Прихватилишту сноси власник,
односно држалац животиње, уколико је
познат.
Уколико власник, односно држалац
животиње није познат, трошкови сакупљања,
превожења и збрињавања напуштених и
изгубљених животиња у Прихватилишту
обезбеђују се из буџета Града.
Висину трошкова из става 1. и 2. овог
члана утврђује Предузеће својим Ценовником,
на који сагласност даје Градско веће града
Зрењанина.
Члан 16.
Власник, односно држалац животиње
који изгуби животињу дужан је да ту
чињеницу без одлагања, а најкасније у року од
три дана од дана губитка животиње, пријави
Предузећу и надлежној ветеринарској служби.
Ако власник, односно
држалац
животиње не поступи у складу са ставом 1.
овог члана, сматраће се да је животињу
напустио и дужан је да надокнади сву штету
коју животиња проузрокује од тренутка
напуштања до збрињавања у Прихватилишту
или на други начин.
Лице
које
пронађе
напуштену
животињу дужно је да о томе без одлагања
обавести
Предузеће,
ради
збрињавања
животиње.
Члан 17.
Удомљавање
напуштених
и
изгубљених животиња које се налазе у
Прихватилишту врши се на основу евиденције
коју води Предузеће, у складу са посебним
прописима.
Удомити се може само животиња за
коју је издата потврда ветеринара о
здравственом
стању,
вакцинацији
и
стерилизацији.
Члан 18.
Ако се домаћој животињи која је
смештена у Прихватилиште не пронађе
власник или држалац, односно ако се не
збрине на други начин, а њено чување изискује
несразмерне
трошкове,
Предузеће
ће
животињу продати или поклонити.
Новац остварен продајом животиње на
начин из става 1. овог члана биће предат
власнику, односно кориснику животиње, ако
се исти пронађе, и то након наплате трошкова
чувања у Прихватилишту и других трошкова
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који су настали у вези са збрињавањем
животиње.
Ако се напуштеном или изгубљеном
псу или мачки не пронађе власник у року од 30
дана од дана смештаја у Прихватилиште,
односно ако се не збрину на други начин, са
истима се поступа у складу са Програмом
контроле и смањења популације напуштених
паса и мачака на територији града Зрењанина,
што подразумева да се пси и мачке, након
поступка стерилизације, вакцинације против
беснила, третирања против паразита и
обележавања микрочиповањем враћају на
локацију хватања (ЦНР програм: ухватистерилиши-пусти).
Власник кућних љубимаца из става 3.
овог члана је Град.
3.
Нешкодљиво
уклањање
транспорт лешева животиња

и

Члан 19.
Нешкодљиво
уклањање
лешева
животиња са јавних и других површина и
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња
подразумева сакупљање, превоз, сахрањивање,
спаљивање или прераду на прописан начин
који не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину.
У вршењу послова нешкодљивог
уклањања лешева животиња из става 1. овог
члана Предузеће је дужно да:
1. прима пријаве о постојању лешева
животиња;
2.
нешкодљиво
уклања
лешеве
животиња;
3. обави или организује превоз лешева
животиња до објекта за сакупљање, прераду,
или уништавања отпада животињског порекла.
Нешкодљиво
уклањање
лешева
животиња из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња, односно са површина које
нису јавне, Предузеће врши по пријави
власника или држаоца животиња или објеката,
односно површина.
Власник, односно држалац животиње
или објекта, односно површине из става 3.
овог члана, дужан је да Предузећу без
одлагања пријави угинуће животиње, уз
навођење адресе и имена власника, односно
држаоца
животиње,
објекта
односно
површине.
Лице у Предузећу које прими пријаву о
постојању леша животиње на јавној или другој
површини, односно у објекту за узгој, држање,
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дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња, о томе без одлагања
обавештава теренску службу, која је дужна да
одмах изађе на лице места, уклони леш,
изврши дезинфекцију простора и леш
транспортује у објекат за сакупљање лешева
животиња.
Када је животиња угинула под
околностима које се не сматрају уобичајеним,
леш животиње може бити уклоњен само по
налогу ветеринарског инспектора.
Послове
нешкодљивог
уклањања
лешева животиња са јавних површина
Предузеће врши на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну
средину, у складу са посебним прописима.
Трошкове нешкодљивог уклањања
лешева животиња из става 1. овог члана сноси
власник, односно држалац животиње, односно
објекта или друге површине са које се леш
уклања, уколико је познат.
Уколико власник, односно држалац
животиње чији се леш уклања, односно
објекта или површине са које се леш уклања
није познат, трошкови уклањања ће бити
исплаћени из буџета Града.
Уколико се накнадно сазна за лице за
чији рачун су исплаћени трошкови уклањања
леша животиње на терет буџета Града, то лице
је дужно да надокнади исплаћени износ буџету
Града.
4. Мере контроле и смањења
популације штетних организама, глодара и
инсеката на јавним површинама
Члан 20.
Послови спровођења мера контроле и
смањења популације штетних организама,
глодара и инсеката спровођењем мера
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на
јавним површинама обухватају:
1. старање о броју и врсти присутних
штетних организама, глодара и инсеката;
2. пријем пријава о присутности
штетних организама, глодара и инсеката;
3. предузимање мера контроле и
смањења популације штетних организама,
глодара и инсеката на јавним површинама;
4. праћење спровођења мера из тачке 3.
овог става;
5. друге послове у вези са спровођењем
мера из тачке 3. овог става.
У обављању послова из става 1. овог
члана вршилац комуналне делатности је дужан
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да испуњава услове у складу са посебним
прописима.
5. Повређивање лица од стране
напуштених или изгубљених паса или
мачака
Члан 21.
У случају да дође до повређивања
неког лица од стране напуштених или
изгубљених паса или мачака, оштећени треба
да се одмах, а најкасније у року од 24 сата,
јави надлежном лекару ради обављања
прегледа.
Лекар који је на основу прегледа
утврдио да је оштећени задобио повреде на
начин из става 1. овог члана, дужан је да о
томе одмах обавести комуналну милицију,
ради предузимања мера из њене надлежности.

Комунална милиција је дужна да одмах
након пријема пријаве од стране лекара о томе
обавести Предузеће, ради изласка на терен и
хватања пса, односно мачке који су оштећеном
нанели повреду, те да предузме и друге мере
из своје надлежности.
6. Инфо служба
Члан 22.
Предузеће је дужно да организује
сервис за комуникацију са грађанима - Инфо
службу.
Инфо служба евидентира приспеле
пријаве од стране грађана и прослеђује их
надлежним органима.
Инфо служба води редовну евиденцију
о броју пријава, као и о решеним, односно
нерешеним
случајевима
збрињавања
напуштених животиња.
Инфо служба информише грађане о
раду Прихватилишта и о резултатима који су
постигнути у смањењу броја напуштених
животиња.
III КОНТИНУИРАНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ
КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖАЊА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 23.
Предузеће је дужно да једном годишње
спроведе поступак изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга из ове
одлуке, у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1.
овог члана, Предузеће објављује у средствима
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јавног информисања од локалног значаја, као и
на званичној интернет страници Града и својој
интернет страници.
Изјашњавање се може организовати и
електронским путем.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања достави
Градском већу града Зрењанина извештај о
резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да је
већина корисника задовољна пруженом
комуналном услугом, Градско веће о томе
извештава Скупштину града.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника
није
задовољна
пруженом
комуналном услугом, Градско веће покреће
поступак преиспитивања рада Предузећа, и
налаже му да отклони недостатке који су
наведени у изјашњавању корисника у року од
90 дана.
Уколико Предузеће не отклони
недостатке из става 6. овог члана, Градско веће
о томе обавештава Скупштину града, која
даље поступа у складу са Законом о
комуналним делатностима.
IV ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ
ПЛАНИРАНИХ, ОДНОСНО
НЕПЛАНИРАНИХ ПОРЕМЕЋАЈА ИЛИ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 24.
Предузеће је дужно да у средствима
јавног информисања од локалног значаја и на
својој интернет страници обавести кориснике
комуналних услуга о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању
комуналних услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.
Члан 25.
У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању
комуналних
услуга,
односно
обављању комуналних делатности, Предузеће
је дужно да без одлагања предузме неопходне
мере за отклањање узрока поремећаја, односно
прекида, и то:
- да радно ангажује запослене на
отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида у
обављању комуналних делатности;
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- да предузме друге мере које одреде
надлежни органи.
Члан 26.
У случају из члана 25. ове одлуке,
Предузеће је обавезно да, истовремено са
предузимањем неопходних мера, обавести
надлежну организациону јединицу Градске
управе града Зрењанина о разлозима
поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.
Члан 27.
По
пријему
обавештења
о
непланираном прекиду испоруке, односно по
утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, надлежна
организациона јединица Градске управе града
Зрењанина дужна је да:
- одреди ред првенства и начин
пружања услуга на начин да спречи настанак и
ширење заразних болести, односно настанак
значајне односно ненадокнадиве штете;
- предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине која је
угрожена;
- предузме мере за отклањање насталих
последица, као и друге потребне мере,
- утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно прекид у
обављању комуналних делатности, као и
причињену штету.
Члан 28.
Уколико Предузеће не предузме мере
за отклањање узрока поремећаја, односно
прекида у пружању комуналних услуга у
одређеном року, надлежна организациона
јединица Градске управе града Зрењанина
предузеће мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена, на
терет Предузећа.
V ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ
Члан 29.
У
случају
прекида
обављања
комуналне делатности зоохигијене због
штрајка запослених, Предузеће је дужно да
обезбеди минимум процеса рада, и то:
- хватање, збрињавање, превоз и
смештај у Прихватилиште напуштених и
изгубљених животиња које су болесне или
повређене,
односно
које
представљају
опасност по околину;
- нешкодљиво уклањање лешева
животиња са јавних површина до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, и
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- обављање других послова ради
заштите здравља и безбедности људи,
животиња или животне средине по налогу
надлежне инспекције.
VI НАДЗОР
Члан 30.
Послове инспекцијског надзора над
обављањем комуналне делатности зоохигијене
на територији Града врши одељење Градске
управе града Зрењанина надлежно за
инспекцијске послове, преко комуналних
инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор је овлашћен да:
- изврши увид у опште и појединачне
акте, евиденције и другу документацију
Предузећа,
односно
других
вршилаца
комуналне делатности;
- саслушава и узима изјаве од
одговорних лица из Предузећа, односно
других вршилаца комуналне делатности, као и
других правних и физичких лица;
- прегледа пословне просторије,
објекте, постројења и уређаје за обављање
комуналне делатности, односно који служе
коришћењу
комуналних
услуга,
ради
прикупљања неопходних података;
- фотографише и сними простор у коме
се врши инспекцијски надзор, као и друге
ствари које су предмет надзора;
- наложи решењем да се комунална
делатност зоохигијене обавља на начин
утврђен законом, другим прописима и овом
одлуком;
- наложи решењем извршавање
утврђених обавеза и предузимање мера за
отклањање недостатака у обављању комуналне
делатности зоохигијене;
наложи
решењем
кориснику
извршење утврђених обавеза;
- изда прекршајни налог, односно
поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, кривичну пријаву, односно пријаву
за привредни преступ, када оцени да постоји
сумња да је повредом прописа учињен
прекршај, кривично дело или привредни
преступ;
- забрани обављање комуналне
делатности из ове одлуке свим субјектима који
не испуњавају услове предвиђене законом,
другим прописима и овом одлуком;
- забрани обављање комуналне
делатности зоохигијене свим субјектима
којима обављање ове комуналне делатности
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није поверено од стране Града у прописаном
поступку;
- предузима и друге мере у складу са
законом, подзаконским прописима и овом
одлуком.
Члан 31.
Предузеће, други вршиоци комуналне
делатности зоохигијене, као и друга правна и
физичка лица, дужни су да комуналном
инспектору омогуће несметано вршење
надзора, и да му без одлагања ставе на увид и
располагање потребну документацију и друге
доказе и изјасне се о чињеницама које су од
значаја за вршење надзора.
На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Градском већу града
Зрењанина у року од 15 дана достављања
решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Градско веће града Зрењанина одлучује о
жалби у року од 30 дана од дана пријема
жалбе.
Решење Градског већа је коначно у
управном поступку, и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 32.
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са комуналном милицијом,
другим
државним
органима,
органима
територијалне
аутономије
и
локалне
самоуправе,
као
и
имаоцима
јавних
овлашћења,
што
обухвата
међусобно
обавештавање, размену информација, пружање
непосредне
помоћи
и
предузимање
заједничких мера и активности од значаја за
обављање послова комуналне инспекције.
Комунална милиција има овлашћење
да издаје прекршајне налоге, као и да
предузима друге законом прописане радње и
мере.
Члан 33.
Лицу које изврши радњу, која је овом
одлуком одређена као прекршај, комунални
инспектор, односно комунални милиционар,
издаје прекршајни налог у складу са законом и
овом одлуком.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000 динара казниће се за прекршај
Предузеће, ако:
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1.
врши
комуналну
делатност
зоохигијене супротно одредбама члана 5. став
1., члана 7. и члана 10. став 1. ове одлуке;
2. не организује рад Прихватилишта за
животиње у складу са чланом 11. ове одлуке;
3. не поступа у складу са чл. 12, 14. и
18. ове одлуке;
4. не врши нешкодљиво уклањање
лешева животиња у складу са чланом 19. ове
одлуке;
5. у случају планираних прекида у
пружању
комуналних
услуга,
односно
обављању комуналних делатности, не поступи
у складу са чланом 24. ове одлуке;
6. у случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању
комуналних
услуга,
односно
обављању комуналних делатности, не поступи
у складу са чл. 25. и 26. ове одлуке;
7. за време штрајка запослених не
обезбеди минимум процеса рада у складу са
чланом 29. ове одлуке;
8. не успостави и води евиденције у
складу са чланом 12. став 2. ове одлуке;
9. не донесе Ценовник услуга у складу
са чланом 15. став 3. ове одлуке, или услуге не
наплаћује у складу са Ценовником,
10.
не
обезбеди
континуирано
изјашњавање корисника о квалитету пружања
комуналних услуга у смислу члана 23. ове
одлуке;
11. не организује Инфо службу у
складу са чланом 22. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у Предузећу,
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара.
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице, ако:
1. спроводи мере контроле и смањења
популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођењем мера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на јавним
површинама, а не испуњава услове из члана 5.
став 2. ове одлуке.;
2. спроводи мере контроле и смањења
популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођењем мера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на јавним
површинама противно члану 20. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара.
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За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 20.000 динара.
Члан 36.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000 казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1. не поступа у складу са чланом 16.
став 1. ове одлуке;
2. не поступа у складу са чланом 19.
став 4. ове одлуке.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Град Зрењанин ће донети Акциони
план и Програм контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака на
територији града Зрењанина у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 38.
Ступањем на снагу ове одлуке престају
да важе одредбе чл. 17.-29б. Одлуке о
условима и начину држања домаћих животиња
и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске
службе ("Службени лист града Зрењанина",
бр. 10/11, 14/11, 12/13, 11/14, 31/14, 14/17 и
18/19).
Члан 39.
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: 06-168-12/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
157
На основу члана 2. став 5, члана 9. став
7. и члана 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС", бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), члана 36. став 1.
тачка 26) и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина
17/20 – пречишћен текст), Скупштина града
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17.12.2021. године доноси:

Службени лист града Зрењанина
одржаној

дана

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ И
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ
КОРОВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет уређивања
Овом одлуком одређује се сузбијање
емерзних корова на територији Града
Зрењанина (у даљем тексту: Град) и уређује се
начин обављања комуналне делатности
сузбијања емерзних корова на територији
Града, начин финансирања и надзор над
вршењем те комуналне делатности, као и друга
питања од значаја за обављање комуналне
делатности сузбијања емерзних корова.
Члан 2.
Комунална делатност сузбијање емерзних
корова
Комунална
делатност
сузбијање
емерзних корова на јавним површинамана
територији Града одређује се као комунална
делатност због потребе смањења тог растиња у
којем се скупљају штетни глодари (пацови,
мишеви итд.), као и штетни инсекти. Зато је од
великог значаја да јединица локалне
самоуправе створи услове за обезбеђење
одговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета обављања делатности сузбијања
коровске биљке амброзија, као и надзор над
вршењем те делатности.
Емерзни корови који се најчешће
појављују на јавним површинама су трска
(Пхрагмитес
цоммунис),
рогоз
(Тyпха
ангустифолиа), шаш (Цареx хирта), као и
друге врсте корова.
Комунална делатност из става 1. овог
члана обухвата послове:
1) снимање терена (мапирање);
2) механичко сузбијање корова;
3) хемијско сузбијање корова;
4) комбиноване мере;
5) мониторинг и контрола.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СУЗБИЈАЊЕ
ЕМЕРЗНИХ КОРОВА
Члан 3.
Вршиоци комуналне делатности сузбијање
емерзних корова
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Комуналну делатност из члана 2. ове
одлуке на територији Града могу обављати
привредно друштво, односно друго правно
лице или предузетник, коме се, у складу са
одредбама закона којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије, повери
обављање ове комуналне делатности.
Вршиоци комуналне делатности из става 1.
овог члана дужни су да сузбијају емерзне
коровена влажним, повремено плављеним,
мочварним теренима, барама и вештачким
језерима у Граду.
Члан 4.
Снимања терена
Ефикасно сузбијање емерзних корова
зависи од претходно систематски обављеног
снимања и мапирања (картирања) терена у
циљу евидентирања површина које је
неопходно обухватити третманима, на основу
чега седоноси одлука о избору мера и
временског периода сузбијања корова.
Члан 5.
Механичко сузбијање корова
Мера сузбијања емерзних корова
механичким путем подразумева комбиноване
операције уређајима који ће се користити за
механичко елиминисање корова: ручне
моторне косе – тримери опремљени ножевима
за кошење, трактори са прикључним уређајима
– мулчери, ротационе косе, као и наменска
возила за различите типове терена.
Површине које се косе унапред се
маркирају и погодне су за ову врсту третмана.
Маркирање се врши снимањем терена из
ваздуха хеликоптером и контрола резултата са
тла бележењем података на ГПС уређајима.
Кошење се обавља на свим погодним
јавним површинама као што су: јавне
запуштене површине, канали, депоније, обале .
Кошење је потребно извршити крајем
јула или почетком августа.
Стабљике трске треба да се скрате
испод најнижег листа, остављајући стабло
дужине 10 цм или краће.
Члан 6.
Хемијско сузбијање корова
Мера сузбијања емерзних корова
хемијским путем подразумева комбинацију
операција препаратима и уређајима који се
користе у хемијском сузбијању корова.
За хемијски третман емерзних корова
ће се употребити
хербициди на бази
глифосата у облику изопропиламино соли који
делују искључиво преко зелених делова корова
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тако што се активна материја са листа
апсорбује до крајњих делова кореновог
система, ризома и изданака.
За апликацију препарата ће се
користити леђне моторне прскалице и моторне
гурајуће прскалице, а за третмане на влажном
и тешкоприступачном терену ће се користити
моторне прскалице опремљене са пиштољем
за примену хербицида, монтиране на
специјална возила за кретање по води,
влажном и меканом терену-амфибије.
Избор опреме за хемијски третман ће
се прилагођавати приступачности терена и
величини површине коју треба третирати.
Површине које ће се третирати
хемијским путем ће бити унапред маркиране и
погодне за ову врсту третмана.
Маркирање ће се вршити снимањем
терена из ваздуха хеликоптером и обиласком
локација са тла бележењем података на ГПС
уређајима.
Дозе и време примене препарата ће
вариратиу зависности од врсте корова и фазе
раста.
Једногодишњи травни и широколисни
корови се сузбијају у раним фазама сазревања,
а вишегодишњи корови се сузбијају у каснијим
фазама.
Хемијски третман ће се спроводити од
јуна надаље, с тим да корови морају бити у
пуној вегетацији.
На теренима где преовладава шаш,
третирање ће се извршити већ у мају или јуну,
а на теренима на којима преовладава трска
најбољи резултати се постижу у почетку
избијања метлице, односно у другој половини
августа, а уколико су заступљени и други
корови, третирање ће се спровести у јуну.
Члан 7.
Комбиноване мере
По потреби, могуће је комбиновање
механичких и хемијских мера сузбијања
емерзних корова.
Члан 8.
Мониторинг и контрола
Мониторинг и контрола резултата се
врше са тла бележњем података на ГПС
уређајима.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СУЗБИЈАЊЕ
ЕМЕРЗНИХ КОРОВА
Члан 9.
Средства за обављање комуналне
делатности
сузбијање
емерзних
короваобезбеђује Град из:
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1) прихода буџета Града;
2) наменских средстава других нивоа
власти;
3) других извора, у складу са законом и
другим прописима.
IV НАДЗОР
Члан 10.
Послове инспекцијског надзора над
обављањем комуналне делатностисузбијање
емерзних корова на територији Града врши
одељење Градске управе града Зрењанина
надлежно за инспекцијске послове, преко
комуналних инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор је овлашћен да:
- изврши увид у опште и појединачне
акте, евиденције и другу документацију
вршиоца комуналне делатности;
- саслушава и узима изјаве од
одговорних
лица
вршиоца
комуналне
делатности, као и других правних и физичких
лица;
- прегледа пословне просторије,
објекте, постројења и уређаје за обављање
комуналне делатности, ради прикупљања
неопходних података;
- фотографише и сними простор у коме
се врши инспекцијски надзор, као и друге
ствари које су предмет надзора;
- наложи решењем да се комунална
делатност сузбијање емерзних корова обавља
на начин утврђен законом, другим прописима
и овом одлуком;
- наложи решењем извршавање
утврђених обавеза и предузимање мера за
отклањање недостатака у обављању комуналне
делатности сузбијање емерзних корова;
- изда прекршајни налог, односно
поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, кривичну пријаву, односно пријаву
за привредни преступ, када оцени да постоји
сумња да је повредом прописа учињен
прекршај, кривично дело или привредни
преступ;
- забрани обављање комуналне
делатности из ове одлуке свим субјектима који
не испуњавају услове предвиђене законом,
другим прописима и овом одлуком;
- забрани обављање комуналне
делатности сузбијањеемерзних корова свим
субјектима којима обављање ове комуналне
делатности није поверено од стране Града у
прописаном поступку;
- предузима и друге мере у складу са
законом, подзаконским прописима и овом
одлуком.
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Члан 11.
Вршилац
комуналне
делатности
сузбијање емерзних корова, дужање да
комуналном инспектору омогући несметано
вршење надзора, и да му без одлагања стави на
увид и располагање потребну документацију и
друге доказе и изјасни се о чињеницама које су
од значаја за вршење надзора.
На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Градском већу града
Зрењанина у року од 15 дана достављања
решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Градско веће града Зрењанина одлучује о
жалби у року од 30 дана од дана пријема
жалбе.
Решење Градског већа је коначно у
управном поступку, и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 12.
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са комуналном милицијом,
другим
државним
органима,
органима
територијалне
аутономије
и
локалне
самоуправе,
као
и
имаоцима
јавних
овлашћења,
што
обухвата
међусобно
обавештавање, размену информација, пружање
непосредне
помоћи
и
предузимање
заједничких мера и активности од значаја за
обављање послова комуналне инспекције.
Комунална милиција има овлашћење
да издаје прекршајне налоге, као и да
предузима друге законом прописане радње и
мере.
Члан 13.
Лицу које изврши радњу, која је овом
одлуком одређена као прекршај, комунални
инспектор, односно комунални милиционар,
издаје прекршајни налог у складу са законом и
овом одлуком.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000
динара казниће се за прекршај вршилац
делатности
аковрши
комуналну
делатностсузбијање емерзних корова:
1) супротно одредби члана 3. став 2.
ове одлуке;
2) супротно одредби члана 6. став 2.
ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у вршиоцу
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делатности, новчаном казном у фиксном
износу од 10.000 динара.
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице, аковрши сузбијањеемерзних корова
супротно одредбичлана 3. став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и предузетник и физичко лице
новчаном казном у фиксном износу од 20.000
динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
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: 06-168-13/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
158
На основу члана 2. став 5, члана 9. став
7. и члана 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС", бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), члана 14. став 1.
Закона о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр.
15/2016), тачке 5.7.2. Програма заштите
животне
средине
аутономне
покрајине
Војводине за период 2016.-2025. године („Сл.
лист АП Војводине“, бр. 10/2016), члана 36.
став 1. тачка 26. и члана 128. став 1. Статута
града Зрењанина („Службени лист града
Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 17.12.2021. године доноси
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ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ И ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ
АМБРОЗИЈА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет уређивања
Овом одлуком одређује се сузбијање
коровске биљке амброзија – Амбросиа
артемисифолиа као комунална делатност на
територији Града Зрењанина (у даљем тексту:
Град) и уређује се начин обављања комуналне
делатности
сузбијања
коровске
биљке
амброзија на територији Града, начин
финансирања и надзор над вршењем те
комуналне делатности, као и друга питања од
значаја за обављање комуналне делатности
сузбијања коровске биљке амброзија.
Члан 2.
Комунална делатност сузбијање коровске
биљке амброзија
Комунална
делатност
сузбијање
коровске биљке амброзија на јавним
површинамана територији Града одређује се
као комунална делатност због потребе
смањења броја оболелих од алергијских
болести респираторног тракта који је у
последњих неколико деценија у порасту. Полен
амброзије сврстава се у специфичне агенсе
који загађују ваздух, а велики број уређених
зелених површина, као и простори који нису
приведени намени, грађевинско земљиште,
речна приобаља и канали, путеви поред пруга,
представљају идеална станишта за ову
коровску биљку што омогућава њено даље
ширење и пораст бројности. Зато је од великог
значаја да јединица локалне самоуправе створи
услове за обезбеђење одговарајућег квалитета,
обима, доступности и континуитета обављања
делатности
сузбијања
коровске
биљке
амброзија, као и надзор над вршењем те
делатности.
Комунална делатност из става 1. овог
члана обухвата послове:
1)механичког сузбијања амброзије;
2) хемијског сузбијање амброзије.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СУЗБИЈАЊЕ
КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА
Члан 3.
Вршиоци комуналне делатности сузбијање
коровске биљке амброзија
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Комуналну делатност из члана 2. ове
одлуке на територији Града могу обављати
привредно друштво, односно друго правно
лице или предузетник, коме се, у складу са
одредбама закона којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије, повери
обављање ове комуналне делатности.
Вршиоци комуналне делатности из става 1.
овог члана дужни су да у току вегетационе
сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања
сузбијају и уништавају коровску биљку
амброзија.
Члан 4.
Механичко сузбијање коровске биљке
амброзије
Мера сузбијања амброзије механичким
путем подразумева комбиноване операције
уређајима који се користе за механичко
елиминисање амброзије: ручне моторне косетримери, трактори са прикључним уређајима –
мулчери, ротационе косе, наменска возила за
различите типове терена.,
Површине које се косе су унапред
маркиране и погодне за ову врсту третмана.
Маркирање се врши ГПС уређајима.
Кошење
се
обавља
на
свим
површинама које су за то погодне: околине
школа, вртића, болница, саобраћајница, јавне
запуштене површине, насипи, депоније,
атарски путеви и друге јавне површине.
Члан 5.
Хемијско сузбијање коровске биљке
амброзије
Мера сузбијања амброзије хемијским
путем подразумева комбинацију операција
препаратима и уређајима који се користе у
хемијском сузбијању амброзије.
Препарати се морају користити у
строго контролисаним условима и морају бити
ниско токсични и екотоксиколошки исправни
и нетоксични за животну средину.
У апликацији препарата користе се
следећи уређаји: тракторске приколице
различитих капацитета, леђне моторне
прскалице и моторне гурајуће прскалице.
Површине које се третирају хемијским
препаратима су унапред маркиране и погодне
за ту врсту третмана, ГПС координатама.
Хемијско
третирање
се
обавља
третирањем са земље и из ваздуха на
површинама: дивље депоније, неуређене јавне
површине, саобраћајнице, околине пруга,
атарски путеви, као и остале јавне запуштене
површине.
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III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СУЗБИЈАЊЕ
КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА
Члан 6.
Средства за обављање комуналне
делатности сузбијање коровске биљке
амброзија обезбеђује Град из:
1. прихода буџета Града;
2. наменских средстава других нивоа
власти;
3. других извора, у складу са законом и
другим прописима.
IV НАДЗОР
Члан 7.
Послове инспекцијског надзора над
обављањем комуналне делатностисузбијање
коровске биљке амброзијана територији Града
врши одељење Градске управе града
Зрењанина надлежно за инспекцијске послове,
преко комуналних инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор је овлашћен да:
- изврши увид у опште и појединачне
акте, евиденције и другу документацију
вршиоца комуналне делатности;
- саслушава и узима изјаве од
одговорних
лица
вршиоца
комуналне
делатности, као и других правних и физичких
лица;
- прегледа пословне просторије,
објекте, постројења и уређаје за обављање
комуналне делатности, ради прикупљања
неопходних података;
- фотографише и сними простор у коме
се врши инспекцијски надзор, као и друге
ствари које су предмет надзора;
- наложи решењем да се комунална
делатност сузбијање
коровске биљке
амброзијаобавља на начин утврђен законом,
другим прописима и овом одлуком;
- наложи решењем извршавање
утврђених обавеза и предузимање мера за
отклањање недостатака у обављању комуналне
делатности сузбијање
коровске биљке
амброзија;
- изда прекршајни налог, односно
поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, кривичну пријаву, односно пријаву
за привредни преступ, када оцени да постоји
сумња да је повредом прописа учињен
прекршај, кривично дело или привредни
преступ;
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- забрани обављање комуналне
делатности из ове одлуке свим субјектима који
не испуњавају услове предвиђене законом,
другим прописима и овом одлуком;
- забрани обављање комуналне
делатности
сузбијањекоровске
биљке
амброзија свим субјектима којима обављање
ове комуналне делатности није поверено од
стране Града у прописаном поступку;
- предузима и друге мере у складу са
законом, подзаконским прописима и овом
одлуком.
Члан 8.
Вршилац
комуналне
делатности
сузбијање коровске биљке амброзија, дужање
да комуналном инспектору омогући несметано
вршење надзора, и да му без одлагања стави на
увид и располагање потребну документацију и
друге доказе и изјасни се о чињеницама које су
од значаја за вршење надзора.
На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Градском већу града
Зрењанина у року од 15 дана достављања
решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Градско веће града Зрењанина одлучује о
жалби у року од 30 дана од дана пријема
жалбе.
Решење Градског већа је коначно у
управном поступку, и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 9.
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са комуналном милицијом,
другим
државним
органима,
органима
територијалне
аутономије
и
локалне
самоуправе,
као
и
имаоцима
јавних
овлашћења,
што
обухвата
међусобно
обавештавање, размену информација, пружање
непосредне
помоћи
и
предузимање
заједничких мера и активности од значаја за
обављање послова комуналне инспекције.
Комунална милиција има овлашћење
да издаје прекршајне налоге, као и да
предузима друге законом прописане радње и
мере.
Члан 10.
Лицу које изврши радњу, која је овом
одлуком одређена као прекршај, комунални
инспектор, односно комунални милиционар,
издаје прекршајни налог у складу са законом и
овом одлуком.
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000 динара казниће се за прекршај
вршилац делатности аковрши комуналну
делатностсузбијање
коровске
биљке
амброзија:
1) супротно одредби члана 3. став 2.
ове одлуке;
2) супротно одредби члана 5. став 2.
ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у вршиоцу
делатности, новчаном казном у фиксном
износу од 10.000 динара.
Члан 12.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице, аковрши сузбијање сузбијање коровске
биљке амброзија супротно одредбичлана 3.
став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и предузетник и физичко лице
новчаном казном у фиксном износу од 20.000
динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
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: 06-168-14/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
159
На основу члана 12. Закона о јавноприватном
партнерству
и
концесијама
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и
104/16) и члана 36. став 1. тачка 26) и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина“ бр.17/20 –
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пречишћен
текст),
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној дана
17.12.2021. године донела је:
ОДЛУКУ
о покретању поступка за реализацију
пројекта јавно-приватног партнерства у
циљу обављања послова комуналне
делатности зоохигијене (спровођења мера
дезинфекције,
дезннсекције и дератизације) и сузбијања
коровске биљке амброзија и емерзних
корова на јавним површинама Града
Зрењанина
Члан 1.
Покреће се поступак за реализацију
пројекта јавно-приватног партнерства у циљу
обављања послова комуналне делатности
зоохигијене
(спровођења
мера
дезинфекције,дезннсекције и дератизације) и
сузбијања коровске биљке амброзија и
емерзних корова на јавним површинама Града
Зрењанина (у даљем тексту: пројекат јавноприватног партнерства).
Члан 2.
Поступак за реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства покреће се у
складу са чланом 9. став 7. Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), ради
поверавања на одређено време обављања
послова комуналне делатности зоохигијене
(спровођења мера дезинфекције,дезннсекције
и дератизације) и сузбијања коровске биљке
амброзија и емерзних корова на јавним
површинама Града Зрењанина.
Члан 3.
Овлашћује се Градско веће Града
Зрењанина да решењем именује пројектни тим
који ће сагласно Закону о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)
предузети радње на припреми и спровођењу
пројекта јавно-приватног партнерства.
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
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Број: 06-168-15/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

17. децембар 2021. год.

области културе (у даљем тексту: Регистар
лица) код одговарајућег репрезентативног
уметничког удружења у култури (у даљем
тексту: Удружење) и да није осигурано по
другом основу, односно да уметничку
делатност у области културе обавља као
једино или главно занимање, као и да није
корисник пензије.
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На основу члана 70. став 2. Закона о
култури “Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана
36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број:
17/20-пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници од 17.12.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕ И ДОПРИНОСА ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЛИЦЕ
КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО СТАТУС ЛИЦА КОЈЕ
САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ
ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се ближи услови и
начин стицања права на уплату доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено осигурање (у даљем
тексту: доприноси) за лице које је стекло
статус лица које самостално обавља уметничку
делатност у области културе.
Средства за намене из става 1. овог члана
обезбеђују се у буџету града Зрењанина.
Члан 2.
Лице које самостално обавља уметничку
делатност у области културе, у смислу закона
којим се уређује област културе, јесте физичко
лице које самостално, у виду занимања,
обавља уметничку делатност и коме је
репрезентативно
удружење
у
култури
утврдило статус лица које самостално обавља
уметничку делатност у области културе (у
даљем тексту: самостални уметник).
Члан 3.
Право на уплату доприноса може да
оствари лице из члана 2. ове одлуке под
следећим условима да има пребивалиште на
територији града Зрењанина, да је уписано у
евиденцију, односно Регистар лица које
самостално обављају уметничку делатност у

Члан 4.
Уплата доприноса за лице из члана 3. ове
одлуке, врши се давањем дотација, преко
Удружења код кога је то лице уведено у
евиденцију, односно Регистар лица.
Члан 5.
Удружење је дужно да Одељењу за
финансије Градске управе града Зрењанина
квартално, односно до 31. јануара, 30. априла,
31. јула и 31. октобра текуће године, достави
захтев за уплату доприноса који садржи
списак лица за која ће се вршити уплата
доприноса из средстава буџета Града.
Члан 6.
Одобравање и исплата средстава из буџета
Града на име доприноса, врши се у складу са
решењем које доноси Градоначелник града
Зрењанина, а на основу захтева из члана 5. ове
одлуке.
Члан 7.
Доприноси за лице из члана 3. ове одлуке,
за које се средства обезбеђују у буџету Града,
обрачунаваће се и исплаћивати на најнижу
месечну основицу за обрачун доприноса за
осигуранике самосталне уметнике, у роковима
и на начин утврђен законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање.

Члан 8.
Удружење је дужно да изврши уплату
доприноса за лице из члана 3. ове одлуке
надлежној пореској управи, и достави
Одељењу за финансије Градске управе града
Зрењанина извештај о реализацији уплате
доприноса заједно са доказима о наменском
коришћењу финансијских средстава у року од
15 дана од дана уплате доприноса, а најкасније
до краја текуће године.
Члан 9.
Уколико дође до промене чињеница од
значаја за остваривање права уплату
доприноса за лице из члана 3. ове одлуке,
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Удружење је дужно да обавести Одељење за
друштвене
делатности
Градске
управе
Зрењанин о насталој промени.
Члан 10.
Градоначелник
града
Зрењанина
закључује са Удружењем годишњи уговор
којим се ближе уређују међусобна права и
обавезе по основу уплате доприноса за лица из
члана 3. ове одлуке.
Члан 11.
Надзор над извршавањем утврђених
послова из ове одлуке врши Одељење за
финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Зрењанина.
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134-4/21-I од 21. септембра 2021. године,
усваја се нови текст Анекса 1. Уговора о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини града Зрењанина и давању
овлашћења Градоначелнику града Зрењанина
за закључивање Анекса 1, ради исправке
техничке грешке.
II. Све остале одредбе основне Одлуке
које се не мењају овом Одлуком остају на
снази.
III.
Ову
Одлуку
објавити
"Службеном листу града Зрењанина".

у

Члан 12.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина”.

IV. Одлуку доставити:
- Essex Furukawa Magnet Wire Balkan
d.o.o. Zrenjanin
- Одељењу за финансије,
- Одељењу за привреду,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-16/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-17/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу 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 17.12.2021. године доноси

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, 72/19 и
149/20) и члана 36. тачка 87. Статута Града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'', број 17/20– пречишћен текст),
Скупштина Града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСВАЈАЊУ
АНЕКСА 1. УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
И ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ
АНЕКСА 1.
I. У Одлуци о усвајању Анекса 1.
Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Зрењанина и
давању овлашћења Градоначелнику града
Зрењанина за закључивање Анекса 1. број 06-

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021.ГОДИНУ
Члан 1.
За екстерну ревизију завршног
рачуна буџета Града Зрењанина за 2021.
годину изабраће се, у складу са прописима
којима се уређују јавне набавке и уз
сагласност Државне ревизорске институције,
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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 2021.
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: 06-168-18/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН

17. децембар 2021. год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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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, 113/17др. закон и 95/18-др. закон, 86/19-др. закон и
157/20-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
17.12.2021. године усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ,
ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ
I. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР
2021. ГОДИНЕ

1. Број запослених на неодређено време:
Звања службеника и намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО

Број извршилаца
1
1
68
143
33
25
3
55
0
1
0
0
0
22
4
356

2. Број запослених на одређено време због повећаног обима посла:
Звања службеника и намештеника
Број извршилаца
Самостални саветник
1
Саветник
34
Млађи саветник
14
Сарадник
3
Млађи сарадник
2
Виши референт
4
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Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО

Страна 1023

0
4
0
0
0
3
0
65

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)
0
Средња стручна спрема
1
Четврта врста радних места
3
УКУПНО
10
4. Број приправника:
Приправници
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема
УКУПНО

Број извршилаца
0
0
0
0

II. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА
ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
Број запослених на неодређено време:
Звања службеника и намештеника
Самостални саветник
Виши референт
Пета врста радних места
УКУПНО

Број извршилаца
1
2
1
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 2021. ГОДИНЕ
Број запослених на неодређено време:
Звања службеника и намештеника
Виши референт
УКУПНО

Број извршилаца
1
1

IV. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2022. ГОДИНУ
1. Број запослених на неодређено време:
Звања службеника и намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник

Број извршилаца
1
1
68
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Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО

17. децембар 2021. год.
167
17
24
3
48
0
1
0
0
0
22
4
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
1
Саветник
42
Млађи саветник
6
Сарадник
3
Млађи сарадник
2
Виши референт
5
Референт
0
Млађи референт
3
Прва врста радних места
0
Друга врста радних места
0
Трећа врста радних места
0
Четврта врста радних места
3
Пета врста радних места
0
УКУПНО
65
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)
4
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
1
Средња стручна спрема
1
УКУПНО
6
4. Број приправника чији се пријем планира:
Приправници
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема
УКУПНО

Број извршилаца
4
4
0
8

V. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2022. ГОДИНУ
1. Број запослених на неодређено време:
Звања службеника и намештеника
Број извршилаца
Самостални саветник
1
Виши референт
2
Пета врста радних места
1
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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 2022. ГОДИНУ
Број запослених на неодређено време:
Звања службеника и намештеника
Виши референт
УКУПНО

Број извршилаца
1
1

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-19/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
164
На основу члана 69. став 1. тачка 1)
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19), 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
17.12.2021. године донела је следеће

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-20/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
- На основу Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Градска топлана“
Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“
бр. 27/16, 7/18, 23/19 и 16/2021) и члана 27.
Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин,
Надзорни одбор је на телефонској седници
одржаној дана 27.07.2021. године донео:
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНAMA СТАТУТА ЈКП „ГРАДСКА
ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама Статута ЈКП "Градска топлана"
Зрењанин број 4758/1 који је донео Надзорни
одбор ЈКП "Градска топлана" Зрењанин на
седници одржаној дана 27. јула 2021. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

Члан 1.
У Статуту ЈКП „Градска топлана“
Зрењанин“ у члану 1. речи „и дистрибуцијом
природног гаса“ бришу се.
Члан 2
.
У члану 5. слова „бб“ замењују се
бројем „55“.
Члан 3.
У члану 7. став 2. тачка 2., тачка 3. и
тачка 5. бришу се.
У истом члану став 3. тачка 4. брише
се.
Члан 4.
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У
члану
11.
став
3.
износ
„939.858.222,60“
замењује
се
износом
„1.539.499.689,60“.
Члан 5.
Све остале одребе Статута ЈКП
„Градска топлана“ Зрењанин, остају на снази.
Члан 6.
Ове измене ступају на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли ЈКП
„Градска топлана“ Зрењанин, а по претходно
добијеној сагласности од стране Оснивача.
Председник Надзорног одобра
Феђа Фратер,с.р.
165
На основу члана 36. став 1. 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
17.12.2021. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Народног музеја
Зрењанин број 01-1167 која је донета на
седници Управног одбора Народног музеја
Зрењанин одржаној дана 6. децембра 2021.
године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-21/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
- На основу члана 44. став 1. тачка 1.
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21),
члана 85. Закона о музејској делатности
("Службени гласник РС'', бр. 35/21 и 96/21) и
члана 9а став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању
Народног музеја у Зрењанину (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и 1/98 и
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''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/09,
11/11, 21/16 и 18/19), Управни одбор Народног
музеја Зрењанин, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту Народног музеја Зрењанин
број 01-609 од 8. септембра 2011. године, са
Одлуком о изменама и допунама Статута
Народног музеја Зрењанин бр. 01-931 од 18.
октобра 2016. године, Одлуком о допуни
Статута Народног музеја Зрењанин бр. 01-414
од 17. априла 2019. године и Одлуком о
изменама и допуни Статута Народног музеја
Зрењанин бр. 01-777 од 9. октобра 2020.
године, у члану 3. став 1. година "1906."
замењује се годином "1911".
У истом члану у ставу 2. број "II06/77/8г/92" замењује се бројем "I-06/77/8г/92".
Члан 2.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
"Музејска делатност је јавна делатност
заштите музејске грађе и нематеријалног
културног наслеђа од општег интереса за
Републику Србију која подразумева стручни и
научни рад на истраживању, прикупљању,
евидентирању, сабирању, документационој
обради, очувању, конзервацији, рестаурацији,
чувању, излагању, тумачењу, презентацији и
дигитализацији цивилизацијских и културних
материјалних, нематеријалних и природних
добара у физичком и дигиталном облику у
циљу проучавања, едукације, уживања и
развоја друштва."
У истом члану после става 2. додаје се
став 3. који гласи:
"Обављање
музејске
делатности
обухвата:
1)
откривање,
прикупљање,
документовање и обраду музејске грађе;
2)
истраживање,
проучавање
и
вредновање музејске грађе и елемената
нематеријалног културног наслеђа и музејске
документације;
3) утврђивање покретних културних
добара - музејских предмет и регистровање
елемената нематеријалног културног наслеђа;
4) утврђивање добара под претходном
заштитом и вођење евиденције о добрима под
претходном заштитом;
5) чување, одржавање и коришћење
музејске грађе и музејске документације;
6)
предлагање,
утврђивање,
спровођење и праћење спровођења мера
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заштите
музејске
грађе
и елемената
нематеријалног културног наслеђа;
7) коришћење музејске грађе и
регистрованих
елемената
нематеријалног
културног наслеђа у промовисању кроз
излагање,
публикације,
предавања,
едукативно-просветни рад и на друге начине;
8) вођење прописане документације о
музејској
грађи,
збиркама,
музејским
активностима и регистрованим елементима
нематеријалног културног наслеђа;
9) организацију и реализацију сталне
поставке и повремених изложби;
10) организацију и реализацију
уметничких и културних догађаја у оквиру
делокруга рада;
11) припрему, публиковање и продају
музејских издања и пратећег садржаја везаних
за делатност;
12)
спровођење
дигитализације
музејске грађе, музејске документације и
регистрованих
елемената
нематеријалног
културног наслеђа;
13)
пружање
стручне
помоћи
власницима и држаоцима музејске грађе;
14)
пружање подршке и стручне
помоћи за очување нематеријалног културног
наслеђа кроз сарадњу са заједницама које га
баштине;
15)
ревизију музејске грађе и
достављање извештаја оснивачу;
16)
процену културно-уметничке,
историјске и научне вредности музејске грађе
за потребе евидентирања и осигурања;
17)
израду стручних мишљења и
елабората о музејској грађи, збиркама о којима
се старају, као и музејској грађи других
физичких и правних лица и елемената
нематеријалног културног наслеђа;
18)
организацију и реализацију
израде и продаје сувенира и других
промотивних материјала;
19)
друге послове у складу са
законом и другим прописима."
Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:
"Члан 16.
Средства за рад Музеја обезбеђује град
Зрењанин.
Додатна средства остварују се и из
сопствених прихода:
1) продајом производа и услуга;
2) пружањем стручних услуга;
3) донаторством;
4) спонзорством;
5) поклонима;
6) оснивањем фондација;
7) на други начин у складу са законом."
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Члан 4.
У члану 18. у ставу 1. и 2. речи "радних
места" замењују се речима "послова".
Члан 5.
У члану 21. у ставу 2. брише се тачка и
додају речи: "уз претходну сагласност
Оснивача."
Члан 6.
У члану 22. став 1. мења се и гласи:
"Кандидат за директорa мора да има:
1) стечено високо образовање на
oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaњe пoчeв
oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe или стечено
високо образовање нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoпису
кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaњe дo 10.
сeптeмбрa 2005. гoдинe;
2) најмање пет годинa радног искуства
у култури и
3) положен стручни испит из области
музејске делатности."
Члан 7.
У члану 26. став 7. број: "30" замењује
се бројем: "40".
Члан 8.
У члану 31. став 2. број: "30" замењује
се бројем: "40".
Члан 9.
Назив Одељка под римским бројем IX
мења се и гласи: "СТРУЧНИ САВЕТ".
Члан 10.
У чл. 34. и 35. речи "стручно веће" у
одговарајућем падежу замењују се речима
"стручни савет" у одговарајућем падежу.
Члан 11.
Члан 36. мења се и гласи:
"Члан 36
Стручни савет разматра питања из
програмске односно стручне делатности и
директору даје мишљења и препоруке у вези
са стручним радом музеја."
Члан 12.
У члану 37. речи "стручно веће" у
одговарајућем падежу замењују се речима
"стручни савет" у одговарајућем падежу.
Члан 13.
Члан 14. се брише.
Досадашњи чланови од 15. до 50.
постају чланови 14. до 49.
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Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли Музеја,
по
претходно
добијеној
сагласности
Скупштине града Зрењанина.
Председник Управног
Народног музеја
Јасмина Туторов,с.р.
166
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 40. Статута
Установе “Рзервати природе” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број 6/18пречишћени текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ”
ЗРЕЊАНИН
I
Др
ДЕЈАНУ
ЈОВАНОВУ,
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ директора Установе
“Резервати природе” Зрењанин, истеком
периода на који је именован.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом
40.
Статута
Установе
“Резервати природе” Зрењанин регулисано је,
између осталог, да мандат директора престаје
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истеком периода на који је именован, оставком
и разрешењем.
Др Дејан Јованов именован је за
директора Установе “Резервати природе”
Зрењанин,
решењем Скупштине града
Зрењанина објављеним (''Службени лист града
Зрењанина'', број 19/17).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора Установе “Резервати
природе” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дејану Јованову, Зрењанин,
2. Установи “Резервати природе”
Зрењанин,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-53/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
167
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 44. Статута
Установе “Рзервати природе” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број 6/18пречишћени текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН
I
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Др ДЕЈАН ЈОВАНОВ, ИМЕНУЈЕ
СЕ за вршиоца дужности директора Установе
“Резервати природе” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом
44.
Статута
Установе
“Резервати природе” Зрењанин регулисано је,
између осталог, да орган надлежан за
именовање директора Установе именује
вршиоца дужности директора и уколико
директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека
мандата. Вршилац дужности
може бити
именован на период који није дужи од шест
месеци. За именовање вршиоца дужности
директора важе исти услови као за именовање
директора. Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења директора.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању др
Дејана Јованова за вршиоца дужности
директора Установе “Резервати природе”
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дејану Јованову, Зрењанин,
2. Установи “Резервати природе”
Зрењанин
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-54/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
168
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 19. и 28. Статута
Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
број 14/17), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
МИЛАНУ КОВАЧЕВИЋУ, дипл. инж.
организације рада, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ
директора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 19. Статута Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин регулисано је,
између осталог, да директора именује и
разрешава Скупштина града Зрењанина, а
чланом 28. Статута да дужност директора
Завода за заштиту споменика културе престаје
истеком мандата и разрешењем од стране
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оснивача, односно у одређеним случајевима
пре истека мандата.
Милан Ковачевић именован је за
директора Завода за заштиту споменика
културе Решењем Скупштине града Зрењанина
објављеним
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 19/17).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Милану Ковачевићу,
2. Заводу за заштиту споменика
културе Зрењанин,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-55/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
169
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 26. Статута Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број
14/17), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I

17. децембар 2021. год.

МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ,
дипл.инжењер организације рада, ИМЕНУЈЕ
СЕ за вршиоца дужности директора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин регулисано је да
оснивач може именовати вршиоца дужности
директора без претходно спроведеног јавног
конкурса, у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно кад
јавни конкурс није успео. Вршилац дужности
директора има сва права, обавезе и овлашћења
директора и ту функцију може обављати
најдуже једну годину од дана именовања.
Вршилац дужности мора да испуњава услове
за избор кандидата за директора.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
вршиоца дужности директора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Милану Ковачевићу,
2. Заводу за заштиту споменика
културе Зрењанин,
3. А р х и в и.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-56/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
170
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 28. и 29. Статута
Установе “Резервати природе” Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 6/18пречишћен текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
“РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Управног одбора
Установе “Резервати природе” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ПРЕДРАГ БОКИЋ, дипломирани
економиста,
ЧЛАНОВИ:
ПЕТАР
ВИДАКОВИЋ,
дипломирани економиста,
- СТЕВО ЧОРОКАЛО, специјалиста
ловства, представник запослених и
- МИРА ДРОЊАК, дипломирани
инжењер шумарства, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
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разрешава управни и надзорни одбор установе
чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128.
став 1. Статута утврђено је да Скупштина
града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом
28.
Статута
Установе
“Резервати природе” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 6/18-пречишћени
текст) регулисано је, између осталог, да
Управни одбор Установе “Резервати природе”
Зрењанин, именује и разрешава Оснивач на
период од четири године. Управни одбор има
председника и четири члана. У Управни одбор
именују се три представника оснивача и два
представника запослених у Установи. Чланом
29. Статута Установе прописано је да мандат
члановима Управног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или
разрешењем.
Предраг Бокић и Петар Видаковић
именовани су за председника и члана Управног
одбора
Установе “Резервати природе”
Зрењанин
решењем Скупштине града
Зрењанина
(“Службени
лист
града
Зрењанина”, бр. 31/16), а Стево Чорокало и
Мира Дроњак именовани су решењем
Скупштине града Зрењанина (“Службени лист
града
Зрењанина”,
број
5/17),
као
представници запослених. Како је Предрагу
Бокићу, Петру Видаковићу и Мири Дроњак
истекао период на који су именовани, а Стеву
Чорокалу је престао и радни однос у Установи
“Резервати природе”, потребно је разрешити
их дужности председника и члана Управног
одбора.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и
три члана Управног одбора Установе
“Резервати природе” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
Стеву
Чорокалу,
Владимира
Роловића 37, Зрењанин,
2. Предрагу Бокићу, Зрењанин,
3. Петру Видаковићу, Зрењанин,
4.
Мири
Дроњак,
Зрењанин,
Константина Данила 30,
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5. Установи
Зрењанин,
6. A р х и в и.

“Резервати

Службени лист града Зрењанина
природе”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-57/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
171
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 28. Статута
Установе “Резервати природе” Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 6/18пречишћен текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
“РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и три
члана Управног одбора Установе “Резервати
природе” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- СЛАВИША МИХАЉИЦА, менаџер
друштвене безбедности.
ЧЛАНОВИ:
- ЦВЕТАНА АРСЕНОВ, порески
инспектор,
- ЗОРАН МЕДИЋ, трговачки техничар,
представник запослених и
- МИРА ДРОЊАК, дипл. инжењер
шумарства, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
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Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни и надзорни одбор установе
чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128.
став 1. Статута утврђено је да Скупштина
града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом
28.
Статута
Установе
“Резервати природе” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 6/18-пречишћени
текст) регулисано је, између осталог, да
Управни одбор Установе “Резервати природе”
Зрењанин, именује и разрешава Оснивач на
период од четири године. Управни одбор има
председника и четири члана. У Управни одбор
именују се три представника оснивача и два
представника запослених у Установи.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и
три члана Управног одбора Установе
“Резервати природе” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Славиши Михаљици, Банатски
Деспотовац, ул. Предрага и Видоја бр. 28,
2. Цветани Арсенов, Зрењанин, ул.
Наде Димић бр. 33,
3. Зорану Медићу, Зрењанин, ул.
Добровољачка бр. 2,
4. Мири Дроњак, Зрењанин, ул.
Константина Данила 30,
5. Установи “Резервати природе”
Зрењанин,
6. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-58/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
172
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 32. и 33. Статута
Установе “Резервати природе” Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 6/18пречишћен текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ”
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и чланова Надзорног одбора
Установе “Резервати природе” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ДУШАН ЛУКИЋ, дипл. економиста,
ЧЛАНОВИ:
- ТАЊА МОЈСИН дипломирани
економиста,
- НАДА ЛАТИНОВИЋ, струковни
инжењер инжењер менаџмента, представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни и надзорни одбор установе
чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128.
став 1. Статута утврђено је да Скупштина
града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом
32.
Статута
Установе
“Резервати природе” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 6/18-пречишћени
текст) регулисано је, између осталог, да
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Надзорни одбор Установе “Резервати природе”
Зрењанин, именује и разрешава Оснивач на
период од четири године. Надзорни одбор има
председника и два члана. У Надзорни одбор
именује се један представник запослених у
Установи. Чланом 33. Статута Установе
прописано је да мандат председнику и
члановима Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или
разрешењем.
Душан Лукић и Тања Мојсин
именовани су за председника и члана
Надзорног одбора Установе “Резервати
природе” Зрењанин
решењем Скупштине
града Зрењанина (“Службени лист града
Зрењанина”, бр. 31/16), а Нада Латиновић
именована је решењем Скупштине града
Зрењанина
(“Службени
лист
града
Зрењанина”, број 8/19). Како је Душану
Лукићу и Тањи Мојсин истекао мандат, а Нади
Латиновић је престао радни однос у Установи
“Резервати природе”, потребно је разрешити
их дужности председника и чланова Надзорног
одбора.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу Душана Лукића,
Тање Мојсин и Наде Латиновић дужности
председника и чланова Надзорног одбора
Установе “Резервати природе” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Нади Латиновић, Зрењанин, ул. Бул.
В. Влаховића 62/3,
2. Душану Лукићу, Зрењанин, ул.
3. Тањи Мојсин, Зрењанин, ул.
4.
Установи “Резервати природе”
Зрењанин,
5. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-59/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
173
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 32. Статута
Установе “Резервати природе” Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 6/18пречишћен текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ”
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови
Надзорног одбора Установе “Резервати
природе” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ДУШАН ЛУКИЋ, дипл.економиста.
ЧЛАНОВИ:
- ТАТЈАНА МОЈСИН, хемијски
техничар,
ЗОРАН
СТОЈАЧИЋ,
мастер
архитектуре, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни и надзорни одбор установе
чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128.
став 1. Статута утврђено је да Скупштина
града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом
32.
Статута
Установе
“Резервати природе” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 6/18-пречишћени
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текст) регулисано је, између осталог, да
председника и чланове Надзорног одбора
Установе “Резервати природе” Зрењанин,
именује и разрешава Оснивач на период од
четири године. Надзорни одбор има
председника и два члана. У Надзорни одбор
именује се један представник запослених у
Установи.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и
чланова Надзорног одбора
Установе
“Резервати природе” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Душану Лукићу,
2. Татјани Мијсин,
3. Зорану Стојачићу, Нови Сад,
Николајевска број 4,
4.
Установи “Резервати природе”
Зрењанин,
5. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-60/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
174
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 38. Статута
Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број14/17), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године донела је
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Управног одбора Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ГОРДАНА РАКОВИЋ,
ЧЛАНОВИ:
- ЕМИНА МИЦКОСКИ,
- ЈАНОШ ТАПАИ,
- ГОРДАНА СТОИН, дипломирани
правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни
и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 38. Статута Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је,
између осталог, да дужност члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин престаје истеком мандата и
разрешењем. Оснивач Завода разрешиће члана
Управног одбора пре истека мандата, између
осталог и на лични захтев.
Гордана Раковић, Емина Мицкоски и
Јанош Тапаи именовани су решењем
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града
Зрењанина'',
број
34/16),
као
представници јединице локалне самоуправе, а
Гордана Стоин именована је за члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин,
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 18/19), као представник запослених.
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Гордана Стоин је поднела писану оставку на
место члана Управног одбора, а осталим
члановима је истекао мандат, па је потребно
разрешити их.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и
три члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин,.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Гордани Раковић, Зрењанин,
2. Емини Мицкоски, Зрењанин,
3. Јаношу Тапаију,
4. Гордани Стоин, Зрењанин,
5. Заводу за заштиту споменика културе
Зрењанин,
6. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-61/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
175
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 31. и 32. Статута
Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 14/17), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН
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Број 34

Службени лист града Зрењанина

I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и три
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин Зрењанина,
ПРЕДСЕДНИК:
- ГОРДАНА РАКОВИЋ
ЧЛАНОВИ:
СЛОБОДАН
КИРЋАНСКИ,
контролор,
- ЈАНОШ ТАПАИ,
НАДА
КНЕЖЕВИЋ,
шеф
рачуноводства, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни
и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 31. и 32. Статута Завода за
заштиту
споменика
културе
Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 14/17)
регулисано је, између осталог, да Управни
одбор Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин има пет чланова. Чланове Управног
одбора именује оснивач из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Два члана именују се из реда запослених у
Заводу на предлог репрезентативног синдиката
Завода.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и
три члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

17. децембар 2021. год.

УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Гордани Раковић,
2. Слободану Кирћанском, Зрењанин,
ул. Авалска бр. 1,
3. Тапаи Јаношу,
4. Нади Кнежевић, Зрењанин, Завод за
заштиту споменика културе Зрењанин,
5.
Заводу за заштиту споменика
културе Зрењанин,
6. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-62/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
176
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 24. Статута
Aпотеке Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 19/07 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16,
26/17 и 2/21), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Управног одбора Апотеке
Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
АЛЕКСАНДАР
ОГЊЕНОВИЋ,
специјалиста опште хирургије,
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ЧЛАНОВИ:
- НЕНАД НИЋИН, струковни инжењер
специјалиста,
- МИОДРАГ ЉУБОЈЕВИЋ,
- ЕДИТ ФУКС ХОДИ, дипломирани
фармацеут, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни
и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 24. Статута Апотеке Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број
19/07 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр.
14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 и 2/21)
регулисано је, између осталог, да се Управни
одбор Апотеке Зрењанин састоји од три члана,
који се именују у складу са законом, на период
од четири године, што је усклађено са Законом
о здравственој заштити (“Службени гласник
РС”, број 25/19), тако да Управни одбор сада
има три члана, уместо досадашњих пет.
Александар Огњеновић и Ненад Нићин
именовани су решењем Скупштине града
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
број 22/16), Миодраг Љубојевић именован је за
члана Управног одбора Апотеке Зрењанин
решењем Скупштине града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број
24/16), а Едит Фукс Ходи Решењем
(“Службени лист града Зрењанина”, број
18/19), као представник запослених. Како је
Едит Фукс Ходи престао радни однос у
Апотеци Зрењанин, а осталима је истекао
мандат, потребно их је разрешити ове
дужности.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и
чланова Управног одбора Апотеке Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града

Зрењанина донела
диспозитиву.
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УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Александру Огњеновићу, Зрењанин,
2. Ненаду Нићину, Зрењанин,
3. Миодрагу Љубојевићу, Зрењанин,
Војводе П. Бојовића 25/12,
4.
Едит Фукс Ходи, Зрењанин,
Патријарха Павла 12/18,
5. Апотеци Зрењанин,
6. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-63/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
177
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 24. Статута
Aпотеке Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 19/07 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16,
26/17 и 2/21), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан
Управног одбора Апотеке Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- Др АЛЕКСАНДАР ОГЊЕНОВИЋ,
специјалиста опште хирургије,
ЧЛАН:
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- ЗЛАТАНА АНКИЋ, дипл.
текстилног инж. и мастер комуниколог.

инж.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни
и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 24. Статута Апотеке Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број
19/07 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр.
14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 и 2/21)
регулисано је, између осталог, да се Управни
одбор Апотеке Зрењанин састоји од три члана,
који се именују у складу са законом, на период
од четири године, што је усклађено са Законом
о здравственој заштити (“Службени гласник
РС”, број 25/19), тако да Управни одбор сада
има три члана, уместо досадашњих пет.
Комисија за персонална питања
Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и
члана Управног одбора Апотеке Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Александру Огњеновићу, Зрењанин,
2. Златани Анкић, Зрењанин,
3. Апотеци Зрењанин,
4. A р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

17. децембар 2021. год.

Број: 06-168-64/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
178
На основу чл. 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, дана
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за унапређење
положаја особа са инвалидитетом на
територији града Зрењанина (у даљем тексту:
Савет) са циљем идентификовања кључних
проблема и подизања нивоа социјалне
укључености особа са инвалидитетом.
II
Савет чинe председник Савета и 20
чланова.
Заменик председника Савета се бира из
редова чланова на првој, конститутивној
седници Савета већином гласова присутних
чланова.
Чланови, представници Удружења
особа са инвалидитетом имају право на
заменика, који их у случају одсуства мења са
пуним правом одлучивања.
III
У Савет именују се:
За председника Савета:
Симо Салапура, Градоначелник града
Зрењанина
За Чланове:
1. Драго Илић, заступник Удружења за
церебралну и дечију парализу Средњебанатски
округ Зрењанин;
2. Ненад Крбавац, заступник Удружења
параплегичара Баната;
3. Ружица Томић, заступник Удружења
за помоћ ментално недовољно развијеним
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особама “Сунцокрет” града Зрењанина;
4. Злата Адамов, заступник Удружења
мултипле склерозе средњи Банат Зрењанин;
5.
Крижик
Атила,
заступник
Међуопштинске организације слепих и
слабовидих Зрењанин;
6.
Ференц
Закар,
заступник
Организације глувих и наглувих Зрењанин;
7. Јовица Пилиповић, заступник
Удружења ратних војних инвалида града
Зрењанина;
8. Стеван Радишић, заступник Савеза
инвалида
рада
Војводине,
Општинска
организација инвалида рада Зрењанин;
9. Снежана Олушки Влачић, начелник
Школске управе;
10. Дејан Димитријевић, директор
Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање филијала Зрењанин;
11.
Игор
Достанић,
директор
Републичког фонда за здравствено осигурање
филијала Зрењанин;
12. Татјана Мијатовић, директор
Националне службе за запошљавање филијала
Зрењанин;
13. Оливера Лисица, директор Центра
за социјални рад града Зрењанина;
14. Невена Монтресор, директор
Центра за пружање услуга социјалне заштите
града Зрењанина;
15.
Тања
Живанов,
директор
Геронтолошког центра Зрењанин;
16. Александра Танасијевић, секретар
Црвеног крста Зрењанин;
17. Јелка Ђорђевић, запослена у ЈП за
урбaнизам Зрењанин;
18. Снежана Вукић, директор Основна
и средња школа “9.мај” - Зрењанин;
19. Вукосава Ђапић Атанацковић,
секретар Спортског савеза града Зрењанина и
20. Јелена Драгић, начелник Одељења
за друштвене делатности.
За заменике чланова представника
Удружења особа са инвалидитетом:
1. Данилка Вечи Радоњић, члан
Удружења за церебралну и дечију парализу
Средњебанатски округ Зрењанин;
2. Милица Кнежевић, члан Удружења
параплегичара Баната;
3. Рада Радосављев, члан Удружења за
помоћ ментално недовољно развијеним
особама “Сунцокрет” града Зрењанина;
4. Михаљ Балинт, члан Удружења
мултипле склерозе средњи Банат Зрењанин;
5. Марија Ћук, члан Међуопштинске
организације слепих и слабовидих Зрењанин;
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6. Маја Закар, члан Организације
глувих и наглувих Зрењанин;
7. Ђуро Рашић, члан Удружења ратних
војних инвалида града Зрењанина;
8. Миленко Павловић, члан удружења
Савеза инвалида рада Војводине, Општинска
организација инвалида рада Зрењанин.
IV
Задатак Савета је да:
- прати имплементацију и реализацију
циљева Стратегије за унапређење положаја
особа са инвалидитетом у Републици Србији
за период од 2020. до 2024. године и мера и
активности предвиђених Акционим плановима
за спровођење Стратегије који ће се доносити;
- остварује континуирану сарадњу са
институцијама и удружењима особа са
инвалидитетом
у
циљу
утврђивања
приоритетних потреба и решавања актуелних
проблема особа са инвалидитетом;
међусекторским
деловањем
допринесе подизању нивоа осетљивости
заједнице на проблеме и потребе особа са
инвалидитетом;
- доприноси унапређењу квалитета
живота особа са инвалидитетом кроз
међусекторско
деловање
у
решавању
социјалних,
здравствених,
образовних,
културних и др. питања;
- успостави сарадњу са релевантним
институцијама у другим градовима
и
општинама у циљу формирања упоредне слике
о положају особа са инвалидитетом у области
социјалне заштите;
- обавља и друге послове од значаја за
укључивање особа са инвалидитетом у све
сфере друштвеног живота у заједници.
V
Стручне и административно - техничке
послове за потребе Савета обављаће надлежна
организациона јединица Градске управе града
Зрењанина.
VI
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању и именовању
председника и чланова Савета за унапређење
положаја особа са инвалидитетом (“Службени
лист града Зрењанина”, бр. 24/16 и 5/17).
VII
Ово решење објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим лицима из тачке II. овог
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Решења,
2. Одељењу за друштвене делатности,
3. Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
4. Архиви
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-65/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20), чл. 36. и 128.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћени текст) и чл. 48. став 1., 2. и 3.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
– пречишћен текст и 33/20), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ У
ЗРЕЊАНИНУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
заменика члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину.
- САЊА БУРСАЋ, дипл. правник,
именована на предлог одборничке групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.,
- ГОРАН ВАШАШ, дипл. инжењер
индустр. менаџмента, именован на предлог
одборничке
групе
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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Образложење
Чланом 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20) утврђено је,
између осталог, да изборну комисију у
сталном саставу чине председник и најмање
шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у скупштини јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно
броју
одборника.
Одредбом члана 36. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 17/20-пречишћени текст) утврђена је
надлежност Скупштине града, а чланом 128.
став 1. регулисано је да Скупштина доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Одредбом члана 48. став 1., 2. и 3.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
– пречишћен текст и 33/20) регулисано је да
Скупштина може разрешити члана радног
тела и пре истека његовог мандата и изабрати
новог члана радног тела. Предлог за
разрешење члана радног тела може поднети
председник
Скупштине,
Комисија
за
персонална питања, одборничка група за члана
радног тела који је из реда чланова те
одборничке групе или 10 одборника
Скупштине. Скупштина одлучује о разрешењу
и избору новог члана радног тела на истој, а
најкасније на наредној седници. Члан радног
тела може бити разрешен и пре истека мандата
ако поднесе оставку.
Сања Бурсаћ је именована за заменика
члана Градске изборне комисије у сталном
саставу у Зрењанину, на предлог одборничке
групе “AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ”,
решењем Скупштине града
Зрењанина број 06-99-9/21-I, дана 31.07.2021.
године (''Службени лист града Зрењанина'',
број 20/21), а Горан Вашаш истим решењем,
на предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ СРБИЈЕ.
Како је Сања Бурсаћ поднела писану
оставку на место заменика члана ове
Комисије, из личних разлога, а одборничка
група ДСС предлаже замену заменика члана
ове Комисије, потребно је разрешити их ове
дужности.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Сање Бурсаћ и Горана Вашаша дужности
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заменика члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

- ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, на предлог
одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЗА НАШУ ДЕЦУ.,
- ЉУБОМИР ЕРДЕЉАН, дипл.
економиста, на предлог одборничке групе
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Сањи Бурсаћ, Зрењанин,
2. Горану Вашашу, Зрењанин,
3. Одељењу за финансије,
4. ГИК-у,
5. Служби за послове Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа,
6. Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-66/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20), чл. 36. и 128.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћени текст) и чл. 48. став 1., 2. и 3.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
– пречишћен текст и 33/20), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ У
ЗРЕЊАНИНУ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за заменике члана
Градске изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину

Образложење
Чланом 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20) утврђено је,
између осталог, да изборну комисију у
сталном саставу чине председник и најмање
шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у скупштини јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно
броју
одборника.
Одредбом члана 36. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 17/20-пречишћени текст) утврђена је
надлежност Скупштине града, а чланом 128.
став 1. регулисано је да Скупштина доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Одредбом члана 48. став 1., 2. и 3.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
– пречишћен текст и 33/20) регулисано је да
Скупштина може разрешити члана радног
тела и пре истека његовог мандата и изабрати
новог члана радног тела. Предлог за
разрешење члана радног тела може поднети
председник
Скупштине,
Комисија
за
персонална питања, одборничка група за члана
радног тела који је из реда чланова те
одборничке групе или 10 одборника
Скупштине. Скупштина одлучује о разрешењу
и избору новог члана радног тела на истој, а
најкасније на наредној седници. Члан радног
тела може бити разрешен и пре истека мандата
ако поднесе оставку.
Одборничка група АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, предложила је
Јелену Николић за заменика члана Градске
изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину,
а
одборничка
група
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА
СРБИЈА
предложила је Љубомира Ердељана за
заменика члана ове Комисије.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
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Јелене Николић и Љубомиера Ердељана за
заменике члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јелени Николић, Зрењанин,
2. Љубомиру Ердељану, Зрењанин, Др
Корнела Радуловића 15а,
3. Одељењу за финансије,
4. ГИК-у,
5. Служби за послове Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа,
6. Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-67/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
181
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 17/20пречишћени текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАТСТВО” АРАДАЦ
I
СРЂАН
РИСТИН,
аутолимар,
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског
одбора Основне школе “Братство” Арадац, као
представник родитеља.
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II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Чланом 117. наведеног закона утврђени
су, између осталог и разлози за разрешење
члана Школског одбора пре истека мандата.
Срђан Ристин именован је за члана
Школског одбора Основне школе “Братство”
Арадац,
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина број 06-52-63/18-I, дана 15.06.2018.
године, (“Службени лист града зрењанина”,
број 15/18).
Како дете именованог није више
ученик ове школе, престао је основ за чланство
у Школском одбору ове школе, па је потребно
разрешити га.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Срђана Ристина, члана Школског
одбора Основне школе “Братство” Арадац, 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
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тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Срђану Ристину,
2. Основној школи “Братство” Арадац,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-68/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
182
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 17/20пречишћени текст), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАТСТВО” АРАДАЦ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Основне школе “Братство” Арадац
- ОБРАД ПИРКОВИЋ, приватни
предузетник, представник јединице локалне
самоуправе и
- ЈАН ЗВАРА, пензионер, представник
родитеља.
II
Мандат Обраду Пирковићу и Јану
Звари траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе “Братство” Арадац,
који је именован Решењем Скупштине града
Зрењанина број 06-52-63/18-I, дана 15. јуна
2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
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III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Обрад Пирковић предложен је за члана
Школског одбора, као представник јединице
локалне самоуправе, а Савет родитеља ове
школе, као овлашћени предлагач, предложио је
да се за члана Школског одбора из реда
родитеља именује Јан Звара.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању два члана Школског одбора
Основне школе “Братство” Арадац, Обрада
Пирковића, као представника јединице
локалне самоуправе и Јана Зваре, 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Обраду Пирковићу, Ђуре Јакшића
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40, Арадац,
2. Јану Звари, Арадац, М.Тита 88,
3. Основној школи “Братство” Арадац,
4. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-69/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
183
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Економско-трговинске школе
“Јован Трајковић” Зрењанин,
- САЊА БУРСАЋ, дипломирани
правник, представник јединице локалне
самоуправе,
СТЕВАН
ВУКОВ,
магистар
фармације, представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

17. децембар 2021. год.

Образложење
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.
Сања Бурсаћ именована је за члана
Школског одбора Економско-трговинске школе
“Јован Трајковић” Зрењанин, као представник
локалне самоуправе Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-80/18-I, дана
15.6.2018. године ("Службени лист града
Зрењанина", број 15/18), а Стеван Вуков
именован је, као представник родитеља,
Решењем Скупштине града Зрењанина број 0624-35/20-I, дана 28.2.2020. године ("Службени
лист града Зрењанина", број 2/20).
Сања Бурсаћ је поднела писану оставку
на дужност члана Школског одбора ове школе,
а дете Стевана Вукова више није ђак ове школе
и потребно их је разрешити ове дужности.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Сањев Бурсаћ и Стевана Вукова
дужности члана Школског одбора Економскотрговинске
школе “Јован Трајковић”
Зрењанин.
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
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тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Сањи Бурсаћ, Зрењанин,
2. Стевану Вукову, Зрењанин,
3. Економско-трговинској
школи
“Јован Трајковић” Зрењанин,
4. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-70/21-I
Дана: 17.12.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

184
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН
ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског
одбора Економско-трговинске школе “Јован
Трајковић” Зрењанин
САЊА
КОНДИЋ,
васпитач,
представник јединице локалне самоуправе,
- ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВ, рачуновођа,
представник родитеља.
II
Мандат Сањи Кондић и Јелени
Милошев траје до истека мандата Школског
одбора Економско-трговинске школе “Јован
Трајковић” Зрењанин, који је именован
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-
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52-80/18-I, дана 15. јуна 2018. године
(“Службени лист града Зрењанина”, број
15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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 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.
Сања Кондић предложена је за
представника јединице локалне самоуправе, а
Савет родитеља Економско-трговинске школе
“Јован Трајковић” Зрењанин, као овлашћени
предлагач, предложио је Јелену Милошев за
члана Школског одбора ове школе, као
представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Сање Кондић и Јелене Милошев
за члана Школског одбора Економскотрговинске
школе “Јован Трајковић”
Зрењанин.
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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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Сањи Кондић, Зрењанин,
2. Јелени Милошев, Зрењанин, 4. јули
20,
3. Економско-трговинској
школи
“Јован Трајковић” Зрењанин,
4. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-71/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
185
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ВУК КАРАЏИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ЗОРИЦА
РАДИШИЋ,
наставник
биологије, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић”
Зрењанин,
као
представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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 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 Радишић, именована је за члана
Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић” Зрењанин
Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-58/18-I, дана 15.
јуна 2018. године, као представник запослених
("Службени лист града Зрењанина", број
15/18).
Како је именована поднела писану
оставку на дужност члана Школског одбора
ове школе, потребно ју је разрешити.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Зорице Радишић дужности члана
Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић”
Зрењанин,
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорици Радишић, Зрењанин,
2. Основној школи “Вук Караџић”
Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
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4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-72/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
186
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ВУК КАРАЏИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
АЛЕКСАНДРА
ПЕТКАНИЋ,
професор разредне наставе, ИМЕНУЈЕ СЕ за
члана Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић”
Зрењанин,
као
представник
запослених.
II
Мандат Александри Петканић траје до
истека мандата Школског одбора Основне
школе “Вук Караџић” Зрењанин, који је
именован
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина број 06-52-58/18-I, дана 15. јуна
2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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
- 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 “Вук
Караџић” Зрењанин, као овлашћени предлагач,
предложило је да се за члана Школског одбора
ове школе, именује Александра Петканић, као
представник запослених.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Александре Петканић за члана
Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић”
Зрењанин,
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Александри Петканић, Зрењанин,
Царице Милице 11,
2. Основној школи “Вук Караџић”
Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-73/21-I
Дана: 17.12.2021. године
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
187
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
17.12.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
БРАНИСЛАВ ГАГИЋ, дипломирани
музичар-тромбониста,
РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности члана Школског одбора Музичке
школе “Јосиф Маринковић” Зрењанин, као
представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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

17. децембар 2021. год.

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.
Бранислав Гагић, именован је за члана
Школског одбора Музичке школе “Јосиф
Маринковић” Зрењанин, решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-86/18-I, дана
15.06.2018.године, (''Службени лист града
Зрењанина'', број 15/18).
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Бранислава Гагића дужности
члана Школског одбора Музичке школе “Јосиф
Маринковић” Зрењанин, као представника
запослених, из разлога што је именовани
поднео писану молбу за разрешење од ове
дужности.
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Браниславу Гагићу, Зрењанин,
2.
Музичкој
школи
“Јосиф
Маринковућ” Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-74/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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188
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
НЕМАЊА
ПАВЛОВИЋ,
мастер
музички уметник, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског одбора Музичке школе “Јосиф
Маринковић” Зрењанин, као представник
запослених.
II
Мандат Немањи Павловићу траје до
истека мандата Школског одбора Музичке
школе “Јосиф Маринковић” Зрењанин, који је
именован
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина број 06-52-86/18-I, дана 15. јуна
2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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
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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.
Наставничко веће Музичке школе
“Јосиф
Маринковић”
Зрењанин,
као
овлашћени предлагач, предложило је Немању
Павловића за члана Школског одбора ове
школе, као представника запослених.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Немање Павловића за члана
Школског одбора Музичке школе “Јосиф
Маринковић” Зрењанин, 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Немањи Павловићу, Зрењанин,
Гундулићева 1/33,
2.
Музичкој
школи
“Јосиф
Маринковућ” Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-75/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
189
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

Страна 1050

Број 34

Службени лист града Зрењанина

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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И
ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ”
ЗРЕЊАНИН
I
ЗОРИЦА
МИЛИНКОВИЋ
козметичар, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и
текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин,
као представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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 Милинковић именована је за
члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене
и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин,

17. децембар 2021. год.

Решењем Скупштине града Зрењанина број 0652-83/18-I, дана 15. јуна 2018. године
("Службени лист града Зрењанина", број
15/18), као представник родитеља.
Како дете Зорице Милинковић није
више ученик ове школе, престао је основ по
ком је именована била члан Школског одбора
ове школе, па је потребно разрешити је.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Зорице Милинковић 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорици Милинковић,
2. Хемијско-прехрамбеној и текстилној
школи “Урош Предић” Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-76/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је

17. децембар 2021. год.

Број 34

Службени лист града Зрењанина

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И
ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ”
ЗРЕЊАНИН
I
ИСИДОРА
ПЛИВАР,
израђивач
хемијских производа, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и
текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин,
као представник родитеља.
II
Мандат Исидори Пливар траје до
истека мандата Школског одбора Хемијскопрехрамбене и текстилне школе “Урош
Предић” Зрењанин, који је именован Решењем
Скупштине града Зрењанина број 06-52-83/18I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист
града Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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 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.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Исидоре Пливар за члана
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и
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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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Исидори Пливар, Зрењанин, Р.
Шулман 29/11,
2. Хемијско-прехрамбеној и текстилној
школи “Урош Предић” Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-77/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“1. ОКТОБАР” БОТОШ
I
РАДОСНА ДУНЂЕРИН, наставник
разредне наставе, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
члана Школског одбора Основне школе “1.
октобар” Ботош, као представник запослених.
II
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Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Радосна Дунђерин именована је за
члана Школског одбора Основне
школе
“1.октобар” Ботош, Решењем Скупштине града
Зрењанина број 06-52-66/18-I, дана 15. јуна
2018. године, као представник запослених
("Службени лист града Зрењанина", број
15/18).
Како је Радосни Дунђерин престао
радни однос у Основној школи “1.октобар”
Ботош, престао је и основ по ком је именована
била члан Школског одбора ове школе, па је
потребно разрешити је.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Радосне Дунђерин дужности
члана Школског одбора Основне школе “1.
октобар Ботош, 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
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тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
Радосни Дунђерин, Максе
Гаврилова 88, Ботош,
2.
Основној
школи “1. октобар”
Ботош,
3.
Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-78/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“1. ОКТОБАР” БОТОШ
I
СЛАВИЦА
ЈЕФТИЋ,
професор
разредне наставе, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског одбора Основне школе “1. октобар”
Ботош, као представник запослених.
II
Мандат Славици Јефтић траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе “1.
октобар” Ботош, који је именован Решењем
Скупштине града Зрењанина број 06-52-66/18I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист
града Зрењанина”, број 15/18).
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III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог решења
о именовању Славице Јефтић за члана
Школског одбора Основне школе “1. Октобар”
Ботош, 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
Славици
Јефтић,
Николе
Влаисављева 47, Томашевац,
2. Основној школи “1. октобар” Ботош,
3.
Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-79/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР-ТАРАШ
I
ДУШКО СОЛОМУН, РАЗРЕШАВА
СЕ дужности члана Школског одбора Основне
школе “Светозар Марковић Тоза” Елемир Тараш, као представник јединице локалне
самоуправе.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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
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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.
Душко Соломун именован је за члана
Школског одбора Основне школе “Светозар
Марковић Тоза” Елемир -Тараш, Решењем
Скупштине града Зрењанина број 06-52-69/18I, дана 15. јуна 2018. године, као представник
запослених
("Службени
лист
града
Зрењанина", број 15/18).
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Душка Соломуна дужности члана
Школског одбора Основне школе “Светозар
Марковић Тоза” Елемир - Тараш, као
представника јединице локалне самоуправе, из
разлога што је именовани преминуо.
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Основној
школи “Светозар
Марковић Тоза” Елемир -Тараш,
2. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-80/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР-ТАРАШ
I
ЖЕЉКО
ВУКОВИЋ,
електротехничар рачунара, ИМЕНУЈЕ СЕ за
члана Школског одбора Основне школе
“Светозар Марковић Тоза” Елемир -Тараш, као
представник јединице локалне самоуправе.
II
Мандат Жељку Вуковићу траје до
истека мандата Школског одбора Основне
школе “Светозар Марковић Тоза” ЕлемирТараш, који је именован Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-69/18-I, дана 15.
јуна 2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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
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Службени лист града Зрењанина

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.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Жељка Вуковића за члана
Школског одбора Основне школе “Светозар
Марковић Тоза” Елемир -Тараш, као
представника јединице локалне самоуправе.
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Жељку Вуковићу, Тараш, ул.
Пролетерска бр. 26,
2. Основној
школи “Светозар
Марковић Тоза” Елемир -Тараш,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-81/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Др
АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе “Др
Александар Сабовљев” Ечка,
- ЗОРАН РИКАЛОВИЋ, професор
математике, представник запослених и
- РОДЕАН ЛОНЕТИ, професор
историје, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Зоран Рикаловић и Родеан Лонети
именовани су за члана Школског одбора
Основне школе “Др Александар Сабовљев”
Ечка решењем Скупштине града Зрењанина,
број 06-52-68/18-I, дана 15. јуна 2018. године
(“Службени лист града Зрењанина”, број
15/18), као представници запослених.
Комисија за персонална питања
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Службени лист града Зрењанина

Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Зорана Рикаловића и Родеана
Лонетија дужности члана Школског одбора
Основне школе “Др Александар Сабовљев”
Ечка, као представника запослених, из разлога
што су именовани поднели писане оставке на
ову дужност.
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорану Рикаловићу, Деветог маја 67,
Зрењанин,
2. Родеану Лонетију, Жарка Туринског
65/а, Зрењанин,
3. Основној школи “Др Александар
Сабовљев” Ечка,
4. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-82/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА

17. децембар 2021. год.

I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Основне школе “Др Александар
Сабовљев” Ечка
- ЈЕЛЕНА САВИЧИЋ, професор
географије, представник запослених и
- НАТАША НЕНИН, професор
разредне наставе, представник запослених.
II
Мандат Јелени Савичић и Наташи
Ненин траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе “Др Александар
Сабовљев” Ечка, који је именован Решењем
Скупштине града Зрењанина број 06-52-68/18I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист
града Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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 “Др
Александар Сабовљев” Ечка, као овлашћени
предлагач, предложило је Јелену Савичић и
Наташу Ненин за чланове Школског одбора
ове школе, као представнике запослених.
Комисија за персонална питања
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Службени лист града Зрењанина

Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Јелене Савичић и Наташе Ненин
за чланове Школског одбора Основне школе
“Др Александар Сабовљев” Ечка, као
представнике 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јелени Савичић, Руже Живановић 13,
Перлез,
2. Наташи Ненин, Николе Тесле 9а,
Зрењанин,
3. Основној школи “Др Александар
Сабовљев” Ечка,
4. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-83/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МЛАДОСТ”
ТОМАШЕВАЦ

ДУШАН

I
НОВАКОВ,

професор
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историје, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе “Младост”
Томашевац, као представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Душан Новаков именован је за члана
Школског одбора Основне школе “Младост”
Томашевац решењем Скупштине града
Зрењанина, број 06-52-76/18-I, дана 15. јуна
2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18), као представник
родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Душана Новакова дужности
члана Школског одбора Основне школе
“Младост” Томашевац, као представника
подитеља, из разлога што дете именованог
више није ученик ове школе.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
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Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Душану Новакову, Томашевац, М.
Тита 22а,
2.
Основној школи “Младост”
Томашевац,
3.
Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-84/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
198
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МЛАДОСТ
” ТОМАШЕВАЦ
I
ЈОВАНА ЂОРЂЕВ, правни техничар,
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора
Основне школе “Младост” Томашевац, као
представник родитеља.
II
Мандат Јовани Ђорђев траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе
“Младост” Томашевац, који је именован
Решењем Скупштине града Зрењанина број 0652-76/18-I, дана 15. јуна 2018. године
(“Службени лист града Зрењанина”, број
15/18).
III
Ово Решење је коначно.
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IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Савет родитеља Основне школе
“Младост” Томашевац,
као овлашћени
предлагач, предложио је Јовану Ђорђев за
члана Школског одбора ове школе, као
представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Јованe Ђорђев за члана Школског
одбора Основне школе “Младост” Томашевац,
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јовани Ђорђев, Томашевац, Иве Лоле
Рибара 80,
2. Основној школи “Младост”
Томашевац,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
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4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-85/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
199
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВ, професор
разредне наставе, 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''.
Образложење
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
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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.
Оливера Михајлов 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 Оливере Михајлов 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 Оливере Михајлов 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Оливери Михајлов,
2. Медицинској школи Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-86/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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Чедомир Јањић,с.р.
200
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
МИОДРАГ КОВАЧЕВИЋ, доктор
техничких наука, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског
одбора
Медицинске
школе
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Миодрагу Ковачевићу траје до
истека мандата Школског одбора Медицинске
школе Зрењанин, који је именован Решењем
Скупштине града број 06-52-85/18-I, дана 15.
јуна 2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
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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,
као овлашћени предлагач, предложио је
Миодрага Ковачевића за члана Школског
одбора ове школе, као представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Миодрага Ковачевића 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Миодрагу Ковачевићу, Зрењанин,
Олге Петров број 26,
2. Медицинској школи Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-87/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
201
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
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17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ВОЈИН ПЕРЦ, дипл. инжењер
електротехнике, 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''.
Образложење
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.
Војин Перц именован је за члана
Школског одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин,
Решењем
Скупштине
града
Зрењанина
број
06-117-30/19-I,
дана
27.11.2019. године, као представник родитеља
("Службени лист града Зрењанина", број
29/19).
Како дете именованог није више
ученик Зрењанинске гимназије Зрењанин,
престао је основ по ком је именовани члан
Школског одбора ове школе, па је потребно
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разрешити га.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Војина Перца 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Војину Перцу, Зрењанин,
2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-88/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
202
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
17.12.2021 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН
I
СОЊА ДРАГАШ, дипл. грађевински
инжењер, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као
представник родитеља.
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II
Мандат Соњи Драгаш траје до истека
мандата Школског одбора Зрењанинске
гимназије Зрењанин, који је именован
Решењем Скупштине града Зрењанина број 0652-79/18-I, дана 15. јуна 2018. године
(“Службени лист града Зрењанина”, број
15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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
Зрењанинске
гимназије
Зрењанин,
као
овлашћени
предлагач, предложило је Соњу Драгаш за
члана Школског одбора ове школе, као
представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Соње Драгаш 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.
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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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Соњи Драгаш, Зрењанин, Иве Лоле
Рибара бр. 3,
2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-89/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
203
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског
одбора
Електротехничке
и
грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин,
СЛОБОДАН
МИШКЕЉИН,
дипломирани
инжењер
електротехнике,
представник запослених,
- ДРАГАН ПЛАВШИЋ, АТ заваривач,
представник родитеља,
- МИРОСЛАВА СИМЕУНОВИЋ,
представник родитеља.
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II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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.
Слободан Мишкељин и Драган
Плавшић именовани су за члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
“Никола
Тесла”
Зрењанин
решењем
Скупштине града број 06-52-81/18-I, дана
15.06. 2018. године (''Службени лист града
Зрењанина'', број 15/18), а Мирослава
Симеуновић решењем Скупштине града број
06-117-32/19-I, дана 27.11.2019. године
(''Службени лист града Зрењанина'', број
29/19).
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о
разрешењу
Слободана
Мишкељина
дужности
члана
Школског
одбора
Електротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла” Зрењанин из разлога што је именовани
преминуо, Драгана Плавшића из разлога што
дете именованог више није ђак ове школе и
Мирославу Симеуновић из разлога што је
именована поднела писани захтев за
разрешење дужности члана Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе “Никола

Страна 1063

Тесла” Зрењанин.
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Драгану Плавшићу, Зрењанин,
2. Мирослави Симеуновић, Зрењанин,
3. Електротехничкој и грађевинској
школи “Никола Тесла” Зрењанин,
4.Одељењу
инспекција,
Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-90/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
204
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
17.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
“Никола Тесла” Зрењанин
- ИВОНА ЋИРИЋ, дипл. инжењер
електротехнике
за
електронику
и
телекомуникације, представник запослених,
ЈЕЛЕНА
ЖИВКОВИЋ,
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ПЕТРОВИЋ,

II
Мандат
Ивони
Ћирић,
Јелени
Живковић и Владимиру Петровићу траје до
истека
мандата
Школског
одбора
Eлектротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла” Зрењанин, који је именован Решењем
Скупштине града број 06-52-81/18-I, дана 15.
јуна 2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
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 Електротехничке и
грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин,
као овлашћени предлагач, предложило је
Ивону Ћирић за члана Школског одбора ове
школе, као представника запослених, а Савет
родитеља ове школе, као овлашћени предлагач,
предложио је Јелену Живковић и Владимира
Петровића за чланове Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла” Зрењанин, као представнике родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
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о именовању Ивоне Ћирић, Јелене Живковић и
Владимира Петровића за чланове Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
“Никола Тесла” Зрењанин, као представника
запослених и 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Ивони Ћирић, Зрењанин, ул. Др
Ђорђа Јоановића 18,
2. Јелени Живковић, Зрењанин,
Стевице Јовановића 5,
3. Владимиру Петровићу, Зрењанин,
Коче Коларова 60/2,
4. Електротехничкој и грађевинској
школи “Никола Тесла” Зрењанин,
5.Одељењу
инспекција,
Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
6. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-91/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
205
На основу Закона о потврђивању
споразума о сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата
(''Службени
гласник
РС
–
Међународни
уговори'',
број
3/13),
Меморандума
о
разумевању
између
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и компаније
Metito Utilities LTD. из Уједињених Арапских
Емирата у вези са развојем и спровођењем
пројеката третмана вода и отпадних вода у
Републици Србији (''Службени гласник РС –
Међународни уговори број 3/19), члана 24.
став 3. Закона о водама (''Службени гласник
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РС''. бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –
др.закон), члана 9. став 7. Закона о
комуналним
делатностима
(''Службени
гласник РС'' бр. 88/11, 104/16 и 95/18), те члана
3. тачка 2. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Службени
гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и
мишљења Министарства привреде број 01100-00038/2020-12 од 19. маја 2020. године 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 17.12.
2021. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА АНЕКСА 1
УГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА У
ЗРЕЊАНИНУ НА БАЗИ ИНЖЕЊЕРИНГА,
НАБАВКЕ, ИЗГРАДЊЕ,
ФИНАНСИРАЊА, УПРАВЉАЊА,
ОДРЖАВАЊА И ПРЕНОСА И ДАВАЊЕ
ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ЗАКЉУЧЕЊЕ
АНЕКСА 1. УГОВОРА
I. Усваја се текст Анекса 1. Уговора о
реализацији пројекта третмана отпадних вода
у Зрењанину на бази инжењеринга, набавке,
изградње,
финансирања,
управљања,
одржавања и преноса, који се налази у
прилогу Одлуке.
II.
На
основу
ове
одлуке,
Градоначелник града Зрењанина ће са BEGEJ
WATER d.o.o. Београд закључити Анекс 1.
Уговора о реализацији пројекта третмана
отпадних вода у Зрењанину на бази
инжењеринга,
набавке,
изградње,
финансирања, управљања, одржавања и
преноса.
III. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
IV. Одлуку доставити:
- BEGEJ WATER d.o.o. Београд
- Одељењу за финансије,
- Одељењу за привреду,
- Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Страна 1065

Број: 06-168-92/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
206
На основу Закона о потврђивању
споразума о сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата
(''Службени
гласник
РС
–
Међународни
уговори'',
број
3/13),
Меморандума
о
разумевању
између
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и компаније
Metito Utilities LTD. из Уједињених Арапских
Емирата у вези са развојем и спровођењем
пројеката третмана вода и отпадних вода у
Републици Србији (''Службени гласник РС –
Међународни уговори број 3/19), члана 24.
став 3. Закона о водама (''Службени гласник
РС''. бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –
др.закон), члана 9. став 7. Закона о
комуналним
делатностима
(''Службени
гласник РС'' бр. 88/11, 104/16 и 95/18), те члана
3. тачка 2. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Службени
гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и
мишљења Министарства привреде број 01100-00038/2020-12 од 19. маја 2020. године 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
17.12.2021. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА ДИРЕКТНОГ
УГОВОРА И ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА

I. Усваја се текст Директног уговора
који се налази у прилогу Одлуке.
II.
На
основу
ове
одлуке,
Градоначелник града Зрењанина ће са BEGEJ
WATER
d.o.o.
Београд
и
OESTERREICHISCHE
ENTWICKLUNGSBANК
AG
закључити
Директни уговор.
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III. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
IV. Одлуку доставити:
- BEGEJ WATER d.o.o. Београд
-OESTERREICHISCHE
ENTWICKLUNGSBANК AG
- Одељењу за финансије,
- Одељењу за привреду,
- Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-93/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
207
На основу Закона о потврђивању
споразума о сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата
(''Службени
гласник
РС
–
Међународни
уговори'',
број
3/13),
Меморандума
о
разумевању
између
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и компаније
Metito Utilities LTD. из Уједињених Арапских
Емирата у вези са развојем и спровођењем
пројеката третмана вода и отпадних вода у
Републици Србији (''Службени гласник РС –
Међународни уговори број 3/19), члана 24.
став 3. Закона о водама (''Службени гласник
РС''. бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –
др.закон), члана 9. став 7. Закона о
комуналним
делатностима
(''Службени
гласник РС'' бр. 88/11, 104/16 и 95/18), те члана
3. тачка 2. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Службени
гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и
мишљења Министарства привреде број 01100-00038/2020-12 од 19. маја 2020. године 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
17.12.2021. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ТЕКСТА
УГОВОРА О ЗАКУПУ И ДАВАЊЕ
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ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА
I. Усваја се нацрт текста Уговора о
закупу који се налази у прилогу Одлуке.
II.
На
основу
ове
одлуке,
Градоначелник града Зрењанина ће са BEGEJ
WATER d.o.o. Београд закључити Уговор о
закупу, у складу са условима предвиђеним
законом.
III. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
IV. Одлуку доставити:
- BEGEJ WATER d.o.o. Београд
- Одељењу за финансије,
- Одељењу за привреду,
- Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-94/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
208
На основу члана 18. став 5. Закона о
јавној својини ( “Службени гласник РС”, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
и члана 36. тачка 38) Статута града Зрењанина
( “Службени лист града Зрењанина”, бр.
17/2020 - пречишћени текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
17.12.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
- о преносу права коришћења на
непокретностима у јавној својини града
Зрењанина на Месну заједницу “Војвода
Стеван Книћанин” КнићанинЧлан 1.
Преноси се на Месну заједницу “Војвода
Стеван
Книћанин”
Книћанин,
право
коришћења на непокретности у јавној својини
града Зрењанина и то на:
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- посебном делу бр. 5 - пословни
простор јединице локалне самоуправе пословни простор - три просторије површине
34,00 м2, који се налази у оквиру стамбено пословне зграде бр. 1, укупне површине 631,00
м2, која се налази у Книћанину, ул.
Карађорђева бр. 14, саграђене на катастарској
парцели бр. 843, к.о. Книћанин, уписаној у
лист непокретности бр. 1004.
Члан 2.
Месна заједница “Војвода Стеван
Книћанин” Книћанин, има право да
непокретност из члана 1. ове одлуке држи, да
је користи за обављање својих регистрованих
делатности, као и да њима управља (тј. да их
одржава, обнавља, унапређује и да извршава
законске и друге обавезе у вези са поменутим
непокретностима ).
Члан 3.
Месна
заједница
“Војвода
Стеван
Книћанин” Книћанин, може своје право
коришћења на непокретности из члана 1. ове
одлуке, да упише у јавне књиге о
непокретностима и правима на њима, у складу
са законом којим је уређен упис права на
непокретностима.
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: 06-168-95/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ ''НАГРАДЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА''
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу
''Награде града Зрењанина''.
II
Комисију за доделу ''Награде града
Зрењанина'' чине председник и четири члана.
У Комисију за доделу ''Награде града
Зрењанина'' именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. БОРИС ГЛАДИЋ,
ЗА ЧЛАНОВЕ
1. ДЕЈАН ПУРКОВ, дипл. инж.
предузетног менаџмента,
2. АЛЕКСА БИБИН, електротехничар
аутоматике,
3. БЕЛА ФОДОР, дипл. инж. и
нндустријског инжењерства у експлоатацији
нафте и гаса и
4.
ВУКОСАВА
ЂАПИЋ
АТАНАЦКОВИЋ, струковни тренер у спорту
и рекреацији.
III
Доношењем овог Решења престаје
мандат Комисији за додељивање награда и
признања, који су изабрани Решењем
Скупштине града Зрењанина објављеним у
(''Службеном листу града Зрењанина'', број
24/16).
IV
Ово Решење је коначно.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

V
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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На основу члана 36. став 1. тачка 64.,
члана 40. став 3. и члана 128. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст) и
члана 7. Одлуке Одлуке о установљењу
празника Града, награда, јавних признања и
звања почасног грађанина града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 5/17
и 8/19), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града

Образложење
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен
текст) прописано је да Скупштина града
оснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности,
чланом 40. став 3. прописано је да Скупштина
града посебним актом може образовати и
повремена радна тела, ради разматрања
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одређених питања из њене надлежности.
Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 7. Одлуке о установљењу
празника Града, награда, јавних признања и
звања почасног грађанина града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 5/17
и 8/19) прописано је да о додељивању
“Награде
града
Зрењанина”
одлучује
Комисија. Комисију чине председник и четири
члана. Комисија се именује на период од
четири године.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Комисије за доделу ''Награде
града Зрењанина'',
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Борис Гладић,
2. Владимир Чолић,
3. Дејан Цвејанов,
4. Тања Шијаковић,
5. Александар Димитријевић,
6. Дејан Пурков,
7. Алекса Бибин,
8. Бела Фодор,
9. Вукосава Ђапић Атанацковић,
10. Одељењу за финансије,
11. Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-96/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 31. Статута
Туристичке организације града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 31/16
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и 34/16), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ЗОРАНУ
ЉУБОТИНИ,
дипл.
економиста, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ директора
Туристичке организације града Зрењанина,
истеком периода на који је именован.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 31. Статута Туристичке
организације града Зрењанина регулисано је,
између осталог, да мандат директора престаје
истеком периода на који је именован, оставком
и разрешењем.
Зоран Љуботина именован је за
директора Туристичке организације града
Зрењанина
решењем Скупштине града
Зрењанина објављеним (''Службени лист града
Зрењанина'', број 33/17).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора Зорану Љуботини.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
СРЕДСТВУ:

О

ПРАВНОМ
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Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зоран Љуботина, Зрењанин,
2. Туристичка организација
Зрењанина,
3. А р х и в и.

града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-97/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
211
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 33. Статута
Туристичке организације града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 31/16
и 34/16), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2021.
године, донела је
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разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 33. Статута Туристичке
организације града Зрењанина регулисано је,
између осталог, да орган надлежан за
именовање
директора
Туристичке
организације града Зрењанина именује
вршиоца
дужности
директора
уколико
директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека
мандата. Вршилац дужности
може бити
именован на период који није дужи од шест
месеци. За именовање вршиоца дужности
директора важе исти услови као за именовање
директора. Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења директора.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
Зорана Љуботине за вршиоца дужности
директора Туристичке организације града
Зрењанина.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.

I
ЗОРАН
ЉУБОТИНА,
дипл.
економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца
дужности директора Туристичке организације
града Зрењанина.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорану Љуботини, Зрењанин,
2. Туристичкој организацији
Зрењанина и
3. А р х и в и.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и

града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-98/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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