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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Јован 
Јовановић Змај ” Зрењанин, даном истека 
мандата 14.06.2022. године: 
-представници јединице локалне 

самоуправе- 

1. Милан Микалачки, саобраћајни техничар, 

2. Рада Цвејанов, основно образовање,  
3. Јасмина Бартул, 
 

- представници запослених - 

4. Наташа Вујин Белча, професор разредне 
наставе, 

5. Даниел Парађеновић, професор физике и 
основа технике за основну школу, 

6. Јелена Марковић, професор српске 
књижевности и језика, 

  
- представници родитеља - 

7. Дејан Глуваков, аутомеханичар, 
8. Десанка Кантар, предузетник, 
9. Марија Ћурчин, дипломирани географ-

туризмолог. 
    

II 
         

Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Јован Јовановић Змај ” 
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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Јован Јовановић Змај ” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне 
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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: 06-76-15/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
126 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Чедомир Немањић, приватни предузетник, 
2. Јожеф Дохар, пензионер,  
3. Иренка Илијевски, пензионер, 
 
- представници запослених - 

4. Весна Оприн, наставник разредне наставе, 
5. Јелена Марковић, професор српског језика, 

6. Јелена Даников, дипл. математичар, 
 

- представници родитеља - 

7. Јелена Докман, трговац, 
8. Игор Јовић, прецизни механичар, 
9. Марија Ћурчин, дипл. географ-туризмолог. 
       

II 

 
   Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 

родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Јован Јовановић Змај ” 

Зрењанин. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Јован Јовановић Змај ” 

Зрењанин, 
3. Одељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-16/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
127 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 

 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Петар 

Петровић Његош” Зрењанин, даном истека 
мандата 14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Александар Шоломон, дипломирани 
археолог, 

2. Ана Чкоњевић,  

3. Небојша Голић, 
 

- представници запослених - 

4. Теодора Филип Шубони, проф. енлеског и 

шпанског језика, 

5. Снежана Жугић, професор разредне 
наставе, 

6. Оливера Јовић, професор разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Роберт Киш, дипл. инжењер машинства, 
8. Ивана Михајлов, мастер економиста, 

9. Светлана Бајчетић, дипломирани 
економиста. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  

        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Петар Петровић Његош” 

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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Петар Петровић Његош” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-17/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
128 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Петар Петровић 
Његош” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Александар Шаломон, дипл. археолог, 
2. Ана Чкоњевић, педагог,  
3. Небојша Голић, струковни инжењер, 
 

- представници запослених - 

4. Теодора Филип Шубони, проф. енлеског и 
шпанског језика, 

5. Снежана Жугић, професор разредне 
наставе, 

6. Оливера Јовић, професор разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Роберт Киш, дипл. инг. машинства, 

8. Ана Кикинђанин, економиста, 

9. Светлана Бајчетић, дипл. економиста. 
       

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 
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Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе “Петар Петровић Његош” 
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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Петар Петровић Његош” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-18/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

129 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“2. OKTОБАР” ЗРЕЊАНИН 
 

I 

 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “2. октобар” 
Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. 
године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Мирко Мишков, средње образовање, 
2. Снежана Крстин, кројач конфекционар,  
3. Гордана Стоиљковић, мастер економије, 
 
- представници запослених - 

4. Ивана Стелкић, професор енглеског језика 
и књижевности, 

5. Душица Радочај, професор српске 
књижевности и језика, 

6. Силвија Нухановић, професор разредне 
наставе, 

 
- представници родитеља - 

7. Станислава Туцо, медицински техничар,  

8. Ранка Рајић, дипломирани економиста , 
9. Радомир Видрић, машински инжењер. 
       

II 

 

  Ово Решење је коначно. 
 

III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 
прописано је да је орган управљања у школи 
школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.  

        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “2. октобар” Зрењанин. 
  На основу предлога Комисије за 
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персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “2.октобар” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-19/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
130 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“2. ОКТОБАР” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “2. октобар” Зрењанин, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Дарја Костовски, професор српског језика и 
књижевности, 

2. Миомира Младеновић, професор српског 
језика и књижевности 

3. Марина Раданов, дипломирани инжењер 
пољопривреде, 

- представници запослених - 

4. Ивана Стелкић, проф. енглеског језика и 
књижевности, 

5. Јасмина Миладић, дипломирани 
математичар, 

6. Силвија Нухановић, професор разредне 
наставе, 

  

- представници родитеља - 

7. Ненад Милованчев, професор физичког 
васпитања, 

8. Илијана Мијаиловић, виши спортски 
тренер, 

9. Вукашин Продановић, трговац. 
       

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 

 
IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 

јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
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на период од четири године. Како садашњим 

члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “2. октобар” 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “2. октобар” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-20/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
131 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СОЊА МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови 
Школског одбора Основне школе “Соња 

Маринковић” Зрењанин, са даном истека 
мандата 14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Балаж Илона, виша стручна спрема, 
2. Виолета Месарош, дипломирани правник,  
3. Евике Букович, пензионер, 
 

- представници запослених - 

4. Корнелија Павловић, професор разредне 
наставе, 

5. Ангела Лазар, дипломирани биолог, 

6. Љубица Панић, професор разредне наставе, 
 

- представници родитеља – 

7. Кристина Јонаш Деак, хемијски техничар, 

8. Ерика Макан, медицинска сестра - 
техничар, 

9. Наталиа Киш, медицинска сестра - 
техничар, 

II 
       
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.  
        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 
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одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 
 Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Соња Маринковић ” 
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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Соња Маринковић” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-21/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СОЊА МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Соња Маринковић” 

Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Илона Балаж, виша стручна спрема, 
2. Виолета Месарош, дипл. правник,  
3. Евике Букович, пензионер, 
 
- представници запослених - 

4. Изабела Ружичка, дипл. биолог мастер, 
5. Елеонора Прокин, проф. мађар. језика и 

књижевности, 
6. Габријела Мезеи Њергеш, професор 

физике, 
 
- представници родитеља - 

7. Слађана Молнар, медицински лаборант, 
8. Викториа Нађ Флајс, економски техничар, 
9. Елеонора Немет, гимназија. 
 

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 
III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
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Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
         Уустанови у којој се у свим или већини 
одељења образовно-васпитни рад изводи на 
језику националне мањине, национални савет 
националне мањине предлаже три 
представника јединице локалне самоуправе у 

орган управљања. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Соња Маринковић ” 
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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Соња Маринковић” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-22/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Исидора Вуков, дипломирани ветеринар, 
2. Драгана Табачки, професор,  
3. Младен Ђаковић, дипломирани 

економиста, 
 

- представници запослених - 

4. Весна Лугоња, наставник разредне 

наставе, 
5. Игор Јакшић, професор физичког 

васпитања, 
6. Златоје Мишић, домар, 
 

- представници родитеља - 

7. Неда Пајић, књиговођа, 
8. Бранислав Цигулов, електроинжењер, 
9. Данијела Војна, професор разредне 

наставе. 
II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
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наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
  Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Ђура Јакшић” 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-23/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Ђура Јакшић” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Исидора Матић, дипл. ветеринар, 
2. Душан Стјепановић, професор историје,  
3. Наташа Влачић, пејзажни техничар, 
 
- представници запослених - 

4. Гордана Кнежевић, наставник разредне 
наставе, 

5. Маја Алмажан, наставник енглеског језика, 
6. Драгуца Бузејка, чистачица, 
 
- представници родитеља - 

7. Сања Рацков, наст. технике и технологије, 
8. Јасмина Крецул Рељин, дипл. политиколог 

за новинарство и комуникологију, 

9. Ивица Малешев, економиста. 
 

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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. 
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        Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 

мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 

и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Ђура Јакшић” 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  

  

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: 06-76-24/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ВУК КАРАЏИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Вук 
Караџић” Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Слободан Кирћански, средња стручна 
спрема, 

2. Ивана Попов, дипломирани правник,  
3. Маја Стојковић, 
 
- представници запослених - 

4. Гордана Корња, професор разредне наставе, 
5. Татјана Марчићев, наставник српског 

језика, 
6. Александра Петканић, професор разредне 

наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Тихана Влајков, васпитач, 
8. Сенка Јовчић, професор физичког 

васпитања и дипломирани кинезитерапеут , 
9. Јелена Митровић Бабић, медицинска сестра 

техничар. 
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II 
 

     Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.   
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Вук Караџић” 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Вук Караџић” Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-25/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ВУК КАРАЏИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Вук Караџић” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022. године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Душка Коларов, професор српског, 
2. Сања Жупунски, дипломирани инжењер 

заштите животне средине,  
3. Милица Перишић, струковни васпитач, 
 

- представници запослених - 

4. Александра Исаков Станков, наставник 
енглеског језика, 

5. Татјана Марчићев, наставник српског 
језика, 

6. Александра Петканић, наставник разредне 
наставе, 

  
- представници родитеља - 

7. Гордана Кралик, предузетница, 
8. Роберт Сабо, дипл. економиста, 
9. Персида Живанов, дипломирани правник. 

 

II 
 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
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IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Вук Караџић” 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Вук Караџић” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-26/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Доситеј 
Обрадовић” Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Драгана Дајић, средње образовање, 

2. Марина Раданов, VII степен стручне 
спреме,  

3. Саша Милошевић, 
 
- представници запослених - 

4. Методи Николов, професор физике, 
5. Данијела Латиновић, професор разредне 

наставе, 
6. Јелена Антин, професор разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Гордана Сикимић, економиста, 
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8. Бранислав Лонгинов, сервисер рачунара, 

9. Александар Перић, електротехничар. 
       

II 

 

      Ово Решење је коначно. 
 

III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Д. Обрадовић” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-27/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Сања Молдован Лудошки, дипломирани 
правник, 

2. Ганимета Зејнула, струковни васпитач,  
3. Снежана Чакаревић, техничар нумеричких 

машина, 
 

- представници запослених - 

4. Јелена Антин, професор разредне наставе, 
5. Илонка Жеравица, професор математике, 
6. Данијела Латиновић, професор разредне 

наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Гордана Сикимић, економиста, 

8. Габријела Рајић, медицинска сестра - 
анестетичар, 

9. Марија Вечански, политиколог. 
       

II 
    
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
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III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 

родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Доситеј Обрадовић” 

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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Д. Обрадовић” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-28/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Жарко 
Зрењанин” Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Синиша Оњин, историчар, 
2. Љиљана Станаћев, инжењер прехрамбене 

технологије,  
3. Наталија Стојадинов, дипломирани педагог, 
 
- представници запослених - 

4. Вера Сабо, професор музичког васпитања, 
5. Зорица Ђурин, професор разредне наставе, 
6. Ивана Вуков, професор биологије, 
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- представници родитеља - 

7. Марија Филиповић, 
8. Тијана Жировић, 
9. Драгана Стајић. 
       

II 

       
 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.  
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Жарко Зрењанин ” 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности, 

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: 06-76-29/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

140 

 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Јелена Васић, дипломирани економиста, 
2. Александра Курјак, дипломирани 

економиста,  
3. Биљана Вулетин, дипломирани андрагог, 
 
- представници запослених - 

4. Наташа Нађалин, професор разредне 
наставе, 

5. Јелица Попов, наставник српског језика и 
књижевности, 

6. Славица Микић, наставник енглеског 
језика, 

 

- представници родитеља - 

7. Сања Воркапић, новинарка комуниколог, 
8. Љубица Ђукановић, административни 

радник, 
9. Драгана Стајић, саветник у осигурању. 
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II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 

 
IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 

јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 

и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Жарко Зрењанин ” 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. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Основној школи “Жарко Зрењанин” 
Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-30/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Др Јован 
Цвијић” Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Ивана Којчић, дипломирани правник, 
2. Бранко Видрић, дипломирани правник,  
3. Шандор Ђолаи, 
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- представници запослених - 

4. Владимир Стојшин, професор 
информатике, 

5. Снежана Ћурчић, професор биологије, 
6. Биљана Босић, професор разредне наставе, 
 
- представници родитеља - 

7. Наташа Димитријевић, технички секретар, 

8. Горан Иванов, дипломирани инжењер 
пољопривреде, 

9. Роберт Бољош, виши спортски тренер. 
       

II 

       
 Ово Решење је коначно. 

 

III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Др Јован Цвијић ” 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-31/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Ивана Којчић, дипломирани правник, 
2. Бранко Видрић, дипломирани правник,  
3. Слободан Јуришин, дипломирани инжењер 

менаџмента, 
 
- представници запослених - 

4. Владимир Стојшин, професор 
информатике, 

5. Снежана Ћурчић, професор биологије, 
6. Биљана Босић, професор разредне наставе, 
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- представници родитеља - 

7. Драгана Убовић, трговац, 
8. Горан Иванов, дипломирани инжењер 

пољопривреде, 
9. Јелена Ђорђевић Перц, дипломирани 

филолог. 
II 

 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 

именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Др Јован Цвијић ” 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-32/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Серво 
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Михаљ” Зрењанин, даном истека мандата 

14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Владимир Комердељ, предузетник, 
2. Ласло Ковач, механичар,  
3. Ана Чикош, пензионер, 

 

- представници запослених - 

4. Јене Карл, професор географије, 
5. Наташа Бјелић, професор српске 

књижевности и језика, 
6. Нели Молнар, професор разредне наставе, 
 
- представници родитеља - 

7. Хилда Шивег, административни радник, 
8. Јасмина Чордаш, фармацеутски техничар, 
9. Горјана Поњевић Баллани, предузетник. 
 

II 

       
 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
         Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.     

        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Серво Михаљ” 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “С. Михаљ” Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-33/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Серво Михаљ” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Борис Сич, пољопривредни техничар, 
2. Ана Чикош, пензионер, 

3. Јожеф Рапош, електротехничар, 
 
- представници запослених - 

4. Јене Карл, професор географије, 
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5. Наташа Бјелић, професор српске 

књижевности и језика, 
6. Нели Молнар, професор разредне наставе, 
 
- представници родитеља - 

7. Марија Бодо Потурица, васпитач, 
8. Горјана Поњевић Баллани, предузетник, 
9. Изабела Ковач, домаћица. 

 
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 

заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 

мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 

мањине не достави мишљење  у року од 30 

дана од дана пријема захтева, сматра се да је 
мишљење дато. 
 Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Серво Михаљ” 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “С. Михаљ” Зрењанин,  
3. Одељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-34/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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  На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
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града Зрењанина на седници одржаној 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“БРАТСТВО” АРАДАЦ 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Братство” 
Арадац, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Милорад Курјаков, радник, 
2. Обрад Пирковић, приватни предузетник,  
3. Ерка Виљачик, дипломирани инжењер 

производног менаџмента, 
 
- представници запослених - 

4. Зузана Обшуст, наставник разредне 

наставе, 
5. Јелена Сирар, професор српског као 

нематерњег језика, 
6. Татјана Марковљев Бајат, професор 

разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Јан Звара, пензионер, 
8. Дејан Непергаћа, електротехничар 

енергетике, 
9. Верона Абеловски Петрак, гимназија. 
 

II 

 

      Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  

  Како садашњим члановима Школског 

одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Братство” Арадац. 

  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Братство” Арадац,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-35/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“БРАТСТВО” АРАДАЦ 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 

одбора Основне школе “Братство” Арадац, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Ненад Вујин Ковачевић, КВ бравар, 
2. Игор Пирковић, ВКВ возач,  
3. Саша Стефановски, поштар, 

 
- представници запослених - 

4. Зуска Петраш, наставник разредне наставе, 
5. Года Вијера, васпитач, 
6. Татјана Марковљев Бајат, професор 

разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Игор Трифуњагић, електротехничар погона, 
8. Ана Јаношик, прехрамбени техничар, 
9. Кристина Релић, техничар пејзажне 

архитектуре. 
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 

на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања, а решење о 

именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 

Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 

именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 

члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Братство” Арадац. 

  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Братство” Арадац, 
3. Одељењу за друштвене делатности,   
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 
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ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-76-36/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ПЕТАР КОЧИЋ” БАНАТСКИ 

ДЕСПОТОВАЦ 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Петар 

Кочић” Банатски Деспотовац, даном истека 
мандата 14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Радмила Коњик, КВ радник, 
2. Станислава Маријанац, технолог биљне 

производње, 

3. Велимир Стаменков, 
 
- представници запослених - 

4. Стана Субашић, професор разредне 
наставе, 

5. Зорица Поповац, професор разредне 
наставе, 

6. Данијела Ђоловић, струковни васпитач 

деце предшколског узраста, 
  
- представници родитеља - 

7. Ивана Мијатовић, дактилограф, 
8. Пава Топаловић, средња пољопривредна 

школа, 
9. Ана Поткоњак, домаћица. 

       

II 

       

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Петар Кочић” Банатски 
Деспотовац. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Петар Кочић” Банатски 

Деспотовац,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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 
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СКУПШТИНА ГРАДА      

Број: 06-76-37/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ПЕТАР КОЧИЋ” БАНАТСКИ 

ДЕСПОТОВАЦ 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Петар Кочић” Банатски 
Деспотовац, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Радмила Коњик, економски техничар, 
2. Станислава Маријанац, технолог биљне 

производње, 
3. Милан Стојић, пензионер, 
 

- представници запослених - 

4. Стана Субашић, професор разредне наставе, 
5. Зорица Поповац, професор разредне наставе, 
6. Данијела Ђоловић, струковни васпитач деце 

предшколског узраста, 
 

- представници родитеља - 

7. Ивана Мијатовић, дактилограф, 

8. Сања Кнежевић, конфекционар, 
9. Ивана Милиновић, домаћица. 
 

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 
III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Петар Кочић” Банатски 
Деспотовац. 
  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 
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достављања овог Решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Петар Кочић” Банатски 

Деспотовац, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-38/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” БЕЛО БЛАТО 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Братство 
јединство” Бело Блато, даном истека мандата 

14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Мара Фруза, економиста, 
2. Марија Херцан, економиста,  
3. Владко Маркуш, 
 

- представници запослених - 

4. Милена Года, административни радник, 
5. Соња Тасевски, наставник предметне 

наставе, 
6. Милушка Сабо, професор разредне наставе, 

 - представници родитеља - 

7. Кристина Нађ, 
8. Тамара Поњичан,  
9. Јелена Узон. 

II 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      

        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Братство јединство” Бело 
Блато. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Братство јединство” Бело 

Блато,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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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: 06-76-39/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” БЕЛО БЛАТО 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланoве Школског 
одбора Основне школе “Братство јединство” 
Бело Блато, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Мара Фружа, економски техничар, 
2. Марија Херцан, економски техничар,  
3. Славица Жижић, ветеринарски техничар, 
 
- представници запослених - 

4. Мирко Козић, 

5. Виерка Хрјешик Вршка, 
6. Анита Мезеи, 
  
- представници родитеља - 

7. Зденка Валент, 
8. Јана Хромчик,  
9. Катарина Хањик. 
       

II 
 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
         У установи у којој се образовно-

васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 

од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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. 
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 Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе “Братство јединство” Бело 
Блато. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Братство јединство” Бело 

Блато, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-40/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић, с.р. 

151 

 На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“1. ОКТОБАР” БОТОШ 
 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “1. октобар” 
Ботош, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Биљана Петровић, медицинска сестра, 
2. Живојин Јовић, средње образовање,  
3. Гојко Марчић, 
 
- представници запослених - 

4. Иванка Јанкулов, наставник разредне 

наставе, 
5. Славица Јефтић, професор разредне 

наставе, 
6. Светлана Пандурски, учитељ, 
 
- представници родитеља - 

7. Маријана Јанкулов, медицинска сестра-

техничар, 
8. Биљана Кетин, домаћица, 
9. Марија Чизмаш, конфекционар-кројач. 
 

II      
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18–др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
 Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.       
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “1. октобар” Ботош. 
  На основу предлога Комисије за 
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персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “1. октобар” Ботош, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-41/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
152 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“1. ОКТОБАР” БОТОШ 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “1. октобар” Ботош, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Далиборка Сремац, трговац, 
2. Славко Лазић, дипломирани економиста,  
3. Јелена Натарош, студент, 
 
- представници запослених - 

4. Иванка Јанкулов, наставник разредне 

наставе 
5. Славица Јефтић, професор разредне 

наставе, 
6. Сања Журж Недељков, мастер учитељ, 
 
- представници родитеља - 

7. Светислав Станојевић, ветеринарски 

техничар, 
8. Дијана Босић, цвећар, 
9. Сузана Симић, инжењер хемијске 

технологије. 
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 

на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
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и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “1. октобар” Ботош. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Основној школи “1. октобар” Ботош, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-42/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
153 

 На основу члана члана 116. став 5. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Стеван 
Книћанин” Книћанин, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Зоран Ивковић, економски техничар, 
2. Александра Јовановић, економски 

техничар,  
3. Дарко Ђорђевић, техничар компјутерског 

управљања, 
 
- представници запослених - 

4. Винка Веселиновић, васпитач у 
предшколским установама, 

5. Живко Рошуљ, професор физичке културе, 
6. Милка Богојевић, дипломирани географ, 
 

- представници родитеља - 

7. Сара Миленковић, 
8. Мила Мрењица, продавац,  

9. Јелена Латинкић, трговац. 
       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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, 
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закључке, препоруке и упутства. 

 Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин. 
  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

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

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Стеван Книћанин” 

Книћанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-43/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
154 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Стеван Книћанин” 
Книћанин, почев од 15.06.2022.године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Небојша Младеновић, машинбравар, 
2. Драгана Стаменковић,трговац,  
3. Бојан Пешић, возач, 
 

- представници запослених - 

4. Даница Бојанић, професор биологије-
хемије, 

5. Живко Рошуљ, проф. физичке културе, 
6. Милка Богојевић, дипл. географ, 
  
- представници родитеља - 

7. Ивана Димић, проф. разредне наставе, 
8. Мила Мрењица, продавац,  
9. Јелена Латинкић, трговац. 

       
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
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        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 

Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин. 
  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Стеван Книћанин” 

Книћанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-44/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
155 

 На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Др 

Александар Сабовљев” Ечка, даном истека 
мандата 14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Давид Новак, магистар, дипломирани инг. 
менаџмента, 

2. Александар Царан, правни техничар,  

3. Лучија Мендреа, инжењер прехрамбене 
технологије, 

 

- представници запослених - 

4. Јелена Савичић, професор географије, 

5. Маринела Вуколић, професор енглеског 
језика, 

6. Наташа Ненин, професор разредне наставе, 
 

- представници родитеља - 

7. Кристина Битевић Магда, техничар 
поштанског саобраћаја, 

8. Ливиа Бренда Нела, пословни секретар, 
9. Горан Драгичевић, угоститељ. 

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
       Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  

       Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        Чланом 36. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
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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 разрешењу чланова Школског одбора 

Основне школе “Др Александар Сабовљев” 
Ечка. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Др Александар 

Сабовљев” Ечка,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-45/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА 

 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе “Др Александар 
Сабовљев” Ечка, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Нела Ливиа Бренда, економски техничар, 

2. Александар Царан, правни техничар,  
3. Лучија Мендреа, инг. прехрамб. 

технологије, 
 
- представници запослених - 

4. Јелена Савичић, професор географије, 
5. Маринела Вуколић, професор енглеског 

језика, 
6. Наташа Ненин, наставник разредне наставе, 
 
 - представници родитеља - 

7. Данијел Гилезан, економиста, 
8. Владимир Бандовић, дипломирани 

инжењер за управљање техничким 
системима у медицини, 

9. Маринела Шијаковић, трговац. 
 

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – 
други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
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управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 

мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 

и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Др Александар Сабовљев” 
Ечка. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Др Александар 

Сабовљев” Ечка, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-46/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА” 

ЕЛЕМИР-ТАРАШ 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Светозар 
Марковић Тоза” Елемир-Тараш, даном истека 
мандата 14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Драгиша Цукић, 
2. Јелена Степанов,  
3. Жељко Вуковић, 
 
- представници запослених - 

4. Драгана Сурла, професор разредне наставе, 
5. Бранкица Тодић, филолог, наставник 

енглеског језика, 
6. Десанка Ружојичић, струковни васпитач-

специјалиста за припремни предшколски 
програм,  

 
- представници родитеља - 

7. Марина Чавић, произвођач прехрамбених 

производа, 
8. Злата Меселџија, гимназија, 
9. Горан Топалов, металостругар. 
       

II 

 

       Ово Решење је коначно. 
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III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку. 
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Светозар Марковућ Тоза” 
Елемир-Тараш. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Светозар Марковић Тоза” 

Елемир - Тараш, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-47/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА” 

ЕЛЕМИР-ТАРАШ 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Светозар Марковић 
Тоза” Елемир-Тараш, почев од 

15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Никола Адамов, електротехничар, 
2. Ксенија Орсић, грађевински техничар,  
3. Милош Ковачевић, дипломирани 

економиста, 

 
- представници запослених - 

4. Драгана Сурла, наставник разредне 
наставе, 

5. Синиша Милићевић, наставник разредне 
наставе, 

6. Десанка Ружојчић, васпитач, 
 

- представници родитеља - 

7. Аријета Толмач, текстилни техничар, 
8. Сандра Јанков, висока медицинска сестра, 
9. Гордана Петканић, дипломирани 

економиста. 
II 

 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
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IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Светозар Марковућ Тоза” 
Елемир-Тараш. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Светозар Марковић Тоза” 

Елемир - Тараш, 
3. Одељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-48/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
159 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЈОВАН ДУЧИЋ” КЛЕК 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Јован 
Дучић” Клек, даном истека мандата 14.06.2022. 
године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Нада Мијановић, правник, 
2. Марко Грче, дипломирани инжењер 

пољопривреде,  
3. Горан Марковић, дипломирани инжењер 

машинства, 

 
- представници запослених - 

4. Зоран Павловић, професор физичког 
васпитања, 

5. Оливера Милосављевић, техничар продаје, 
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6. Драгица Несторовић, наставник разредне 

наставе, 
 
- представници родитеља - 

7. Бојана Рељин домаћица, 
8. Славица Грастић, прехрамбени технолог, 
9. Тијана Стојковић, економски техничар. 
       

II       

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 
прописано је да је орган управљања у школи 

школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  

 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Јован Дучић ” Клек. 

  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 

2. Основној школи “Јован Дучић” Клек,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-49/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЈОВАН ДУЧИЋ” КЛЕК 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Јован Дучић” Клек, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Зоран Атељевић, дипломирани 
економиста, 

2. Марко Грче, дипл. инг. пољопривреде,  
3. Василије Милановић, саобраћајни 

техничар, 
 

- представници запослених - 

4. Татјана Дурсун, професор српског језика, 
5. Љиља Ратковић, наставник географије, 
6. Светлана Милановић, медицинска сестра 

васпитач, 
 

- представници родитеља - 

7. Предраг Којовић, машински техничар, 
8. Радојка Маљугић, гимназија, 
9. Слађана Кошутић, санитарно-еколошки 

техничар. 
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II 
 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 

Основне школе “Јован Дучић ” Клек. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Јован Дучић” Клек, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-50/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
161 

 На основу члана члана 116. став 5. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЛАВКО РОДИЋ” ЛАЗАРЕВО 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Славко 
Родић” Лазарево, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Немања Будимир, кондуктер, 
2. Мирослав Симанић, професор физичког 

васпитања,  
3. Наташа Међо, 
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- представници запослених - 

4. Љубинка Башевић, васпитач, 
5. Горан Јањић, професор биологије, 
6. Борко Божовић, инжењер машинства, 

домар-ложач, 
  
- представници родитеља - 

7. Светлана Херцег Илић, 

8. Јелена Јовановић, гимназија,  
9. Косовка Кнежевић, медицински техничар. 
       

II       

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 
прописано је да је орган управљања у школи 
школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Славко Родић” Лазарево. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “С. Родић” Лазарево,   
3. Oдељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-51/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЛАВКО РОДИЋ” ЛАЗАРЕВО 
 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Славко Родић” 
Лазарево, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Немања Бјелић, правник, 

2. Мирослав Симанић, проф. физичког 
васпитања,  

3. Немања Будимир, машиновођа, 
 
- представници запослених - 

4. Александра Келемен, струковни васпитач 
деце предшколског узраста, 

5. Сања Козић, наставник музичке културе, 
6. Борко Божовић, домар, 
  
- представници родитеља - 

7. Милица Милисављевић, спремачица, 
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8. Милица Јеремић, руководилац набавне 

службе,  
9. Јелена Ђурић, васпитач. 
       

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 
III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Славко Родић” Лазарево. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “С. Родић” Лазарево,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-52/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ” МЕЛЕНЦИ 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Др Бошко 
Вребалов” Меленци, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 
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самоуправе - 

1. Зоран Илић, предузетник, 
2. Бојан Марков, полицијски службеник,  
3. Горан Јанковић, 
 
- представници запослених - 

4. Јелена Решин, професор српског језика и 
књижевности, 

5. Радмила Војинов, струковни васпитач у 
предшколским установама, 

6. Јелица Икић, професор разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Данијела Ђурић, доктор стоматологије, 
8. Михајло Бенгин, електротехничар 

рачунара,  
9. Срђан Ђурић, радник. 
       

II 

 

       Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 10/19, 27/18 
– др. закон, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Др Бошко Вребалов” 
Меленци. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Др Бошко Вребалов” 

Меленци, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-53/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ” МЕЛЕНЦИ 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Др Бошко Вребалов” 
Меленци, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Веселин Фрајић, дипломирани 
економиста, 

2. Смиљана Раковац, мастер филолог,  
3. Бојан Марков, полицијски службеник, 
 

- представници запослених - 

4. Виолета Бузаџија, наставник музичке 
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културе, 

5. Радмила Војинов, струковни васпитач , 
6. Јелица Икић, професор разредне наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Драгана Берар, медицинска сестра, 
8. Михајло Бенгин, електротехничар -тренер,  
9. Владимир Станковић, референт 

логистике. 
II 

 

  Чланови Школског одбора именују се 

на период од 4 године. 
 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Др Бошко Вребалов” 

Меленци. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Др Бошко Вребалов” 

Меленци,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  

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: 06-76-54/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“УРОШ ПРЕДИЋ” ОРЛОВАТ 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
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Школског одбора Основне школе “Урош 

Предић” Орловат, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Ивица Гаврилов, средња стручна спрема, 
2. Тања Прохаска, магистар,  
3. Ненад Ковач, радник, 

 
- представници запослених - 

4. Марија Ђорђевић, васпитач, 
5. Вера Милин, наставник разредне наставе, 
6. Агница Нинић, професор разредне наставе, 
 
- представници родитеља - 

7. Данијела Чокић, мушки фризер, 
8. Весна Вучетић, произвођач прехрамбених 

производа, 
9. Биљана Симић, економски техничар. 
       

II 

 

        Ово Решење је коначно. 

 
III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      

        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Урош Предић ” Орловат. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Урош Предић” Орловат,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-55/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“УРОШ ПРЕДИЋ” ОРЛОВАТ 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Урош Предић” 
Орловат, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Ана Гвозденовић, магистар техничких 
наука, 

2. Тања Прохаска, магистар,  
3. Биљана Елез, економски техничар, 
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- представници запослених - 

4. Марија Ђорђевић, васпитач, 
5. Вера Милин, наставник разредне наставе, 
6. Агница Нинић, наставник разредне наставе, 
 
- представници родитеља - 

7. Бранислава Чокић, економиста, 
8. Сања Петровачки, трговац, 

9. Снежана Остојин, трговац. 
       

II 

 
  ланови Школског одбора именују се на 
период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 

родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Урош Предић ” Орловат. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Урош Предић” Орловат, 

3. Одељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-56/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ 
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I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Ђура 
Јакшић” Перлез, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Милана Ракита, доктор медицине, 
2. Валентина Кнежевић, више образовање, 
3. Дејана Маријанац, 
 
- представници запослених - 

4. Анита Тодоров, професор географије, 
5. Миланка Мргић, професор разредне 

наставе, 
6. Марика Кнежевић, спремачица, 
  
- представници родитеља - 

7. Мирела Петровић, дипломирани инжењер 
техничких система у медицини, 

8. Ненад Драгичевић, машински техничар, 
9. Алексанра Хегедиш, са завршеном 

основном школом. 
       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез. 
  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

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

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Ђ. Јакшић” Перлез,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-57/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 
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самоуправе - 

1. Милана Ракита, доктор специјалиста, 
2. Бошко Мартинов, пензионер, 
3. Младен Пливар, механичар, 
 

- представници запослених - 

4. Анита Тодоров, професор географије, 
5. Миланка Мргић, професор разредне 

наставе, 
6. Марика Кнежевић, чистачица, 
  
- представници родитеља - 

7. Мирела Петровић, инжењер за управљање 
медицин. апаратима, 

8. Ненад Драгичевић, машински техничар, 
9. Александра Хегедиш, фризер. 
       

II 
 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 

именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 

Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 

члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез. 

  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети 
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Ђ. Јакшић” Перлез, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-58/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СВЕТИ САВА” СТАЈИЋЕВО 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Свети Сава” 
Стајићево, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Далибор Паланачки, угоститељ, 
2. Срђан Којчић, електротехничар рачунара, 

3. Иван Путић, 
 
- представници запослених - 

4. Слађана Јањић, наставник разредне 
наставе, 

5. Драган Тепић, професор технике и 
машинства, 

6. Емилија Марков, дипломирани педагог, 

  
- представници родитеља - 

7. Драгослав Рошуљ, механичар 
пољопривредних  машина, 

8. Дејан Јањић, инжењер машинства, 
9. Данијела Симић. 
       

II     

   

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. 
         Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   

        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.   
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Свети Сава” Стајићево. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Свети Сава” Стајићево,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-59/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СВЕТИ САВА” СТАЈИЋЕВО 
 

 



Страна 344                   Број 15            Службени лист града Зрењанина                     15. јун 2022. год.  

 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Свети Сава” Стајићево, 
почев од 15.06.2022. године: 

- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Далибор Паланачки, угоститељ, 
2. Срђан Којчић, електротехничар рачунара, 
3. Снежана Пајић, економски техничар, 
 

- представници запослених - 

4. Слађана Јањић, наставник разредне 
наставе, 

5. Драган Тепић, професор технике и 
машинства, 

6. Емилија Марков, дипломирани педагог, 
  
- представници родитеља - 

7. Драгослав Рошуљ, пољопривредник, 
8. Дејан Јањић, инжењер машинства, 
9. Данијела Симић, полицајац. 
       

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 

родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Свети Сава” Стајићево. 

  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Свети Сава” Стајићево, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-60/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 36. и 128. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
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лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“МЛАДОСТ” ТОМАШЕВАЦ 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Младост” 

Томашевац, даном истека мандата 14.06.2022. 
године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Стеван Николић, апсолвент машинског 
факултета, 

2. Миленко Бајкић, електромеханичар, 
3. Марија Милићев, васпитач, 

 
- представници запослених - 

4. Весна Мојин, професор разредне наставе, 
5. Гордана Ракић, професор разредне наставе, 
6. Драган Царевић, професор физичког 

васпитања, 
  

- представници родитеља - 

7. Јована Ђорђев, 
8. Исидора Витомиров, домаћица, 
9. Снежана Филиповић Шимичић, текстилни 

техничар. 
II 

 

      Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 

одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 

потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Младост” Томашевац. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Младост” Томашевац, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-61/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“МЛАДОСТ” ТОМАШЕВАЦ 
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I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Младост” Томашевац, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Срђан Апостолов, пословни менаџер, 

2. Анђа Вијатов, аранжер у трговини, 
3. Марија Милићев, струковни васпитач деце 

предшколског узраста, 
 
- представници запослених - 

4. Бранка Николић, наставник разредне 
наставе, 

5. Гордана Ракић, професор разредне наставе, 
6. Драган Царевић, професор физичког 

васпитања, 
  
- представници родитеља - 

7. Јована Ђорђев, правни техничар, 
8. Тамара Ановић, трговац, 
9. Славица Радованчев, економиста. 

       
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

     Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 

Основне школе “Младост” Томашевац. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Младост” Томашевац,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-62/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
173 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
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27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе “Доситеј 
Обрадовић” Фаркаждин, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Марија Токовић, дипломирани економиста, 
2. Снежана Видовић, средња сручна спрема,  
3. Весна Станков, економски техничар, 

 
- представници запослених - 

4. Софија Грујић, наставник физике и хемије, 
5. Бранка Диклић Ћурчић, педагог, 
6. Анчица Станојковић, наставник разредне 

наставе, 
 - представници родитеља - 

7. Марија Пругинић, инжењер струковних 
студија технологије, 

8. Дијана Битевић,  
9. Бориславa Ивков, пољопривредни 

техничар. 
 

II      

 

 Ово Решење је коначно. 
 

 III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 

поступку.  

        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 

Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
Фаркаждин. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Д. Обрадовић” 

Фаркаждин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-63/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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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15.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
Фаркаждин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Марија Токовић, дипл. економиста, 

2. Снежана Видовић, пољопривредни 
техничар,  

3. Весна Станков, економски техничар, 
 
- представници запослених - 

4. Софија Грујић, наставник физике и хемије, 
5. Бранка Диклић Ћурчић, педагог, 
6. Анчица Станојковић, наставник разредне 

наставе, 
  
- представници родитеља - 

7. Маја Милинов, пословођа у малопродајном 
објекту, 

8. Анита Христов, домаћица,  
9. Борислава Ивков, техничар пејзажне 

архитектуре. 
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 

Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
Фаркаждин. 
  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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Д. Обрадовић” 

Фаркаждин,  
3. Одељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-64/22-I                                                                                                  
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З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Бранко 
Радичевић” Чента, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Мара Вранешевић, пензионер, 
2. Живко Томашев, средња стручна спрема,  
3. Радослава Млађанов, трговац, 
 

- представници запослених - 

4. Афродита Илић,  
5. Дубравка Радишић, наставник разредне 

наставе, 
6. Дејан Арсин, просветни радник, 
 

- представници родитеља - 

7. Миленко Јоцић, 
8. Стево Томић, 
9. Тања Денчић. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

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

закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 
прописано је да је орган управљања у школи 
школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 

односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне школе “Б. Радичевић” Чента. 
  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се поднети 
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној школи “Б. Радичевић” Чента, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-65/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
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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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 

одбора Основне школе “Бранко Радичевић” 
Чента, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Сања Дракулић, менаџер, 
2. Радослава Млађанов, менаџер трговине, 
3. Живко Томашев, пензионер, 
 

- представници запослених - 

4. Афродита Илић,  
5. Дубравка Радишић, наставник разредне 

наставе, 
6. Дејан Арсин, просветни радник, 
 
- представници родитеља - 

7. Александар Баста, 
8. Славко Деспотовић, 
9. Весна Видић. 

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 
III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне школе “Бранко Радичевић” Чента. 
  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 
диспозитиву.  

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

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Основној школи “Бранко Радичевић” 
Чента,  

3. Одељењу за друштвене делатности,  
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      
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З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Зрењанинске гимназије  
Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. 
године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Биљана Дринић, професор физичког 
васпитања, 

2. Марина Радованов, дипломирани 
економиста, 

3. Ерика Месарош Бабински, специјалиста 
струковни васпитач, 

 
- представници запослених - 

4. Наташа Коровљев, професор српског језика 
и књижевности, 

5. Радован Француски, професор историје, 
6. Весна Одаџић, професор биологије, 
 
- представници родитеља - 

7. Маријана Роксић, дипломирани 
политиколог за новинарство и 
журналистику, 

8. Бобан Бугарски, професор српског језика и 
књижевности, 

9. Соња Драгаш, дипломирани инжењер 
грађевинарства. 

       
II 

       

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор. 
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.   
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.    
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Зрењанинске гимназије 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 

2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-67/22-I                                                                                                  
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Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, 
почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Биљана Дринић, дипл. професор физичког 

васпитања, 
2. Клара Пејкић, васпитач, 
3. Марија Кравар, мастер 

професоринформатике и технике, 
 
- представници запослених - 

4. Наташа Коровљев, професор српског језика 

и књижевности, 
5. Дејан Унгур, професор информатике, 
6. Олгица Тришић, проф. психологије, 
 
- представници родитеља - 

7. Бојан Радишић, дипл. инг. електротехнике, 
8. Маја Милошев, професор информатике, 
9. Соња Драгаш, дипл. инг. грађевинарства. 

       
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

 

 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 

одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 

14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
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Зрењанинске гимназије 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Зрењанинској гимназији Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  

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: 06-76-68/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ  

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Економско-трговинске школе  
“Јован Трајковић” Зрењанин, даном истека 
мандата 14.06.2022.године: 
 - представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Игор Достанић, висока стручна спрема, 

2. Сања Кондић, васпитач,  
3. Анђа Деурић, 

 
- представници запослених - 

4. Весна Субу, дипломирани економиста, 
5. Биљана Поповић, професор енглеског 

језика и књижевности, 

6. Теодора Шереш Николић, дипломирани 
правник, 

  
- представници родитеља - 

7. Дијана Јањић, текстилни дизајнер, 
8. Јелена Милошев, 
9. Марија Цвејин, службеник економиста. 

       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 

поступку.  
 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.    
        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 разрешењу чланова Школског одбора 

Економско-трговинске школе “Јован Трајковић” 
Зрењанин. 
  На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 
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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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Економско-трговинској школи “Јован 

Трајковић” Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-69/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 115. став 2., члана 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ  

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Економско-трговинске школе “Јован 
Трајковић” Зрењанин, почев од 
15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Иван Француски, дипломирани 
економиста, 

2. Роберт Чањи, дипломирани економиста,  
3. Дарко Мишић, пословни менаџер, 

        - представници запослених - 

4. Соња Марјански Лазић, дипл.економиста, 
5. Андрија Тадејин, кувар специјалиста, 
6. Лепосава Рус Кирћански, дипломирани 

економиста, 
  
       - представници родитеља - 

7. Дијана Јањић, текстилни техничар, 

8. Јелена Милошев, рачуновођа, 
9. Миомира Бабић, економски техничар. 
       

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 
III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
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одговарајућег националног савета националне 

мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
 Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 

14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Економско-трговинске 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.  

  
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Економско-трговинској школи “Јован 

Трајковић” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности, 

  
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: 06-76-70/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
181 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА 

ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Електротехничке и 
грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, 
даном истека мандата 14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Славко Стеванов, дипл. инг. 

електротехнике, 
2. Марко Мићевић, мастер инжењер,  
3. Јелена Гогић, 
 
- представници запослених - 

4. Зорица Тркуља Марковић, професор 
српског језика и књижевности, 

5. Ивона Ћирић, дипл. инг. електротехнике, 
6. Имре Келемен, електроинжењер, 
  
- представници родитеља - 

7. Јелена Живковић, 
8. Владимир Петровић, 
9. Драгана Ђурановић, шивач. 
       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
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поступку.  

 Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 

Електротехничке и грађевинске школе “Никола 
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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Електротехничкој и грађевинској школи 

“Никола Тесла” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-71/22-I                                                                                                  

Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

15.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА 

ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Електротехничке и грађевинске школе 
“Никола Тесла” Зрењанин, почев од 
15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Иштван Карвак, дипломирани инжењер, 
2. Марко Мићевић, мастер инжењер,  
3. Јелена Гогић, дипломирани правник, 
 
- представници запослених - 

4. Горан Вулетин, мастер грађевински 
инжењер, 

5. Наташа Мамузић, дипломирани инжењер 
електротехнике, 

6. Имре Келемен, инжењер електротехнике, 
- представници родитеља - 

7. Александар Стојановић, електромонтер, 
8. Данијела Ковачевић, предузетник, 
9. Љиљана Ковачић, финансијски техничар. 

 

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
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укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 

од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе “Никола 
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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Електротехничкој и грађевинској школи 

“Никола Тесла” Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  

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: 06-76-72/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

 ЗРЕЊАНИН 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Техничке школе Зрењанин, 
даном истека мандата 14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Саша Богичевић, дипломирани инг. 
машинства, 

2. Саша Стојковић, мастер инжењер 
поштанског саобраћаја,  

3. Милан Милиновић, дипломирани инжењер 
за развој машинске струке, 

 

- представници запослених - 

4. Маја Ранисављевић, дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 

5. Драган Грбић, дипломирани машински 
инжењер, 

6. Драган Балашев, дипломирани саобраћајни 
инжењер, 

  
- представници родитеља - 

7. Бобан Мијановић, електротехничар 
рачунара, 

8. Кармен Кобачик, записничар - референт, 



Страна 358                   Број 15            Службени лист града Зрењанина                     15. јун 2022. год.  

 
 

9. Гордана Стојковић, домаћица. 

       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 
III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
 Како садашњим члановима Школског 

одбора истиче мандат 14.06.2022.године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.    
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Техничке школе 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Техничкој школи Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-73/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

 ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Техничке школе Зрењанин, почев од 

15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Дарко Костовски, мастер инжењер заштите 
животне средине, 

2. Саша Стојковић, мастер инг. поштанског 
саобраћаја,,  

3. Дане Машић, професор историје, 
 

- представници запослених - 

4. Владимир Маринков, дипл. инжењер за 
развој - машинска струка, 

5. Сњежана Голић, дипл. инжењер друмског 
саобраћаја - мастер, 

6. Јозеф Хрјешик, металостругар-
специјалиста, 

  
- представници родитеља - 

7. Марија Милош, васпитач, 
8. Кармен Кобачик, записничар - референт, 
9. Гордана Стојковић, домаћица. 
       

II 
 

  Чланови Школског одбора именују се 

на период од 4 године. 
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III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 

представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
         У установи у којој се образовно-

васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 

од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      

        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 чланова Школског одбора 
Техничке школе 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Техничкој школи Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-74/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

185 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 
текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, 
даном истека мандата 14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 
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самоуправе - 

1. Горан Тајдић, висока стручна спрема, 
2. Јованка Јаношев Маљугић, професор 

физике,  
3. Душка Коларов, проф. српског језика и 

књижевности, 
 
- представници запослених - 

4. Розалија Чавић, дипл. хемичар, 
5. Светлана Дабовић, проф. српске 

књижевности, магистар књиж. наука, 
6. Станиша Ристић, дипл. инг. технологије 

исхране, 
  
- представници родитеља - 

7. Исидора Пливар, 
8. Весна Вуксан, конфекционар кројач, 
9. Татјана Младеновић, синтетски полимер 

III. 
II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18-др. закон, 6/20 и 129/21) 
прописано је да је орган управљања у школи 
школски одбор.  
        Према одредби члан 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне саноуправе и решење о именовању , 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.    
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 

“Урош Предић” 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Хемијско-прехрамбенoj и текстилнoj школи 

“Урош Предић” Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-75/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 

одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе “Урош Предић” Зрењанин, почев од 
15.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 
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1. Ивана Пејкић, дипломирани економиста,, 

2. Дарко Тркуља, мастер конзерватор и 
рестауратор,  

3. Стеван Шукара, дипломирани менаџер, 
 
- представници запослених - 

4. Горан Пош, дипломирани хемичар, 
5. Јелена Тешић, дипломирани инжењер 

технологије, 
6. Татјана Цураковић, дипломирани инжењер 

технологије, 
         
- представници родитеља - 

7. Исидора Пливар, израђивач хемијских 
производа, 

8. Ивана Ћук, домаћица, 
9. Милан Миљуш, машински техничар.  

      
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 

родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 

        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 
“Урош Предић” 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. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Хемијско-прехрамбенoj и текстилнoj 
школи “Урош Предић” Зрењанин, 

3. Одељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-76/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
187 

 На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
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града Зрењанина на седници одржаној 

15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ШКОЛЕ  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Средње пољопривредне 
школе Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Душан Мијоковић, виша стручна спрема, 
2. Кристина Салапура, висока стручна спрема, 
3. Светомир Којић, средња стручна спрема, 
 

- представници запослених - 

4. Саша Љевар, професор историје,  
5. Золтан Кашлик, дипломирани инжењер 

пољопривреде, 
6. Милица Путник Орчик, мастер професор 

енглеског језика, 
 

- представници родитеља - 

7. Маријана Баришић, економски техничар, 
8. Ивана Бојанић, трговац, 
9. Драгана Мршић, наставник разредне 

наставе. 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  

        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      

        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 разрешењу чланова Школског одбора Средње 
пољопривредне школе 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 

2. Средњој пољопривредној школи Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-77/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ШКОЛЕ  ЗРЕЊАНИН 
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I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Средње пољопривредне школе 
Зрењанин, почев од 15.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Данка Дрљан Журж, мастер инжењер 

пејзажне архитектуре, 
2. Кристина Салапура, висока стручна спрема, 
3. Зорица Стефанов, предузетник, 
 
- представници запослених - 

4. Марија Сер, мастер инжењер 
пољопривреде,  

5. Бранко Павловић, дипломирани инжењер 
пољопривреде, 

6. Милица Путник Орчик, мастер професор 
енглеског језика, 

 
- представници родитеља - 

7. Петар Журж, аутомеханичар,  
8. Марија Ожеговић, кувар, 

9. Тамара Миленковић, домаћица. 
       

II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 

управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора Средње 
пољопривредне школе 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. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Средњој пољопривредној школи Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-78/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

189 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
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васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

 ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Медицинске школе  
Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. 
године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Јелена Поучки, висока стручна спрема, 

2. Андријана Сантовац, специјалиста, 
струковна медицинска сестра из области 
клиничке неге, 

3. Тања Вулетић, медицинска сестра, 
 
- представници запослених - 

4. Светлана Саву, специјалиста струковна 

медицинска сестра, 
5. Небојка Богојевић, специјалиста струковна 

медицинска сестра, 
6. Лепојка Чеке, специјалиста струковна 

медицинска сестра, 
 
- представници родитеља - 

7. Маја Бундало медицинска сестра-техничар,  
8. Миодраг Ковачевић, др техничких наука, 
9. Мирослав Стојиљковић, пољопривредник. 
       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  

        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
  Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 

потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Медицинске школе 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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Медицинској школи Зрењанин,  
3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-79/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

190 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 
пречишћени текст), а на основу предлога 
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Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

 ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Медицинске школе Зрењанин, почев од 
дана 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Драгана Цвејин, медицинска сестра, 
2. Андријана Сантовац, специјалиста, струк. 

медицинска сестра из области клиничке 
неге, 

3. Драгана Вишњић, доктор медицине, 
 
- представници запослених - 

4. Светлана Саву, специјалиста струковна 
медицинска сестра, 

5. Небојка Богојевић, специјалиста струковна 
медицинска сестра, 

6. Лепојка Чеке, специјалиста струковна 
медицинска сестра, 
 

- представници родитеља - 

7. Срећко Ђурић, електроинсталатер,  
8. Драгана Мандић, васпитач, 
9. Мирослав Стојиљковић, шеф производње. 
       

II 

 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 

јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 

именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
мањине. Уколико национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 

на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 чланова Школског одбора 
Медицинске школе 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. Именованим члановима Школског одбора, 
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2. Медицинској школи Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-80/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Музичке школе “Јосиф 
Маринковић” Зрењанин, даном истека мандата 

14.06.2022. године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Нада Петров, мастер студије музичке 
уметности, 

2. Верица Карановић, професор,  
3. Невена Димитријевић, музички извођач-

клавириста и дипломирани новинар, 
 

- представници запослених - 

4. Бранка Барнић, дипломирани музичар-

гитариста, 
5. Немања Павловић, мастер музички 

уметник, 
6. Оливера Јанков, дипломирани музичар-

пијаниста, 
 

- представници родитеља - 

7. Ивана Бранковић, координаторка 

програмских активности,  

8. Средоје Секулин, 
9. Весна Горшћак, васпитач. 
       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 
прописано је да је орган управљања у школи 
школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 
наведеног Закона чланове школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
        Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 
потребно је разрешити исте и именовати нове 

чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Музичке школе “Јосиф Маринковић” 
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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Музичкој школи “Јосиф Маринковић” 

Зрењанин, 
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3. Oдељењу за друштвене делатности,  

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: 06-76-81/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
192 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Музичке школе “Јосиф Маринковић” 

Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Драгана Табачки, професор 
књижевности, 

2. Сања Кондић, професор разредне 
наставе, 

3. Владислава Новосел, мастер учитељ, 

 
- представници запослених - 

4. Мирко Јанков, дипл. музички педагог, 
5. Ђорђе Миладиновић, проф. 

информатике, 
6. Виолета Танкосић, проф. солфеђа и 

музичке културе. 

 
- представници родитеља - 

7. Александар Пауноски, полицајац,  
8. Јасмина Петровић, инг. прехрамбене 

технологије, 

9. Дина Чаркић, васпитач. 

       
II 

 
  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 
 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 
        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 

родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 

члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022. године, потребно је разрешити исте 
и именовати нове чланове Школског одбора.      
        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 
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о именовању чланова Школског одбора 

Музичке школе “Јосиф Маринковић” 
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. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Музичкој школи “Јосиф Маринковић” 
Зрењанин,  

3. Oдељењу за друштвене делатности,  
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: 06-76-82/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
193 

 На основу члана члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

“9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне и средње школе “9. 
мај” Зрењанин, даном истека мандата 
14.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Драгана Бачулов, дипломирани 
економиста, 

2. Маја Миковић, дипломирани економиста,  
3. Мирослав Кантар, електротехничар, 
 

- представници запослених - 

4. Дарко Јоњев, дипломирани психолог, 
5. Ања Стојшин, професор техничког 

образовања, 
6. Сенка Чича, мастер дефектолог, 
  
- представници родитеља - 

7. Тимеа Пандуров, посластичар, 
8. Драгана Аћимов, стоматолошка сестра - 

техничар, 

9. Тимеа Комненић, продавац. 
       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 
орган управљања у школи школски одбор.  
        Према одредби члана 116. став 5. и 15. 

наведеног Закона чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе и решење о именовању, 
односно разрешењу коначно је у управном 
поступку.  
         Како садашњим члановима Школског 
одбора истиче мандат 14.06.2022. године, 

потребно је разрешити исте и именовати нове 
чланове Школског одбора.      
        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 разрешењу чланова Школског одбора 
Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин. 
  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. Разрешеним члановима Школског одбора, 
2. Основној и средњој школи “9. мај” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности, 
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: 06-76-83/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

194 

 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 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
15.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

“9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне и средње школе “9. мај” 
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 
- представници јединице локалне 

самоуправе - 

1. Мирослав Кантар, електротехничар 

аутоматике, 
2. Дијана Рибар, васпитач,  
3. Драгана Шевић, професор информатике и 

технике, 
 

- представници запослених - 

4. Анђелина Антић Дунђерски, дипломирани 
дефектолог, 

5. Александар Цвејанов, специјалиста 

струковни физиотерапеут,  
6. Александра Пашовић, мастер дефектолог-

олигофренолог, 
  
- представници родитеља - 

7. Тимеа Пандуров, посластичар, 
8. Драгана Аћимов, IV степен стручне спреме 

здравствене струке, 
9. Неда Копчић, трговац. 
       

II 
 

  Чланови Школског одбора именују се 
на период од 4 године. 

 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, председника 
бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања, а решење о 
именовању, односно разрешењу коначно је у 
управном поступку. 

        Школски одбор чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог 
јединице локалне самоуправе. Чланове 
Школског одбора  из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 
        У установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне 
мањине, чланови органа управљања-
представници јединице локалне самоуправе 
именују се уз прибављено мишљење 
одговарајућег националног савета националне 
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мањине. Уколико национални савет националне 

мањине не достави мишљење у року од 30 дана 
од пријема захтева, сматра се да је мишљење 
дато. 
        Чланови Школског одбора именују се 
на период од четири године. Како садашњим 
члановима Школског одбора истиче мандат 
14.06.2022.године, потребно је разрешити исте 

и именовати нове чланове Школског одбора, 
почев од 15.06.2022.године.      
        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 чланова Школског одбора 
Основне и средње школе “9. мај” 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. Именованим члановима Школског одбора, 
2. Основној и средњој школи “9. мај” 

Зрењанин, 
3. Oдељењу за друштвене делатности,   
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: 06-76-84/22-I                                                                                                  
Дана: 15.06.2022. године                                                                                           
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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