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  На основу члана 20. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 
- др. закон, 47/18 и 111/21) и чл. 57. и 128. став 

3. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен 
текст), Градско веће града Зрењанина на 

седници одржаној дана 14.09.2022. године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

 РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПОДРШКУ 

ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И 

РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 
 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радно тело за подршку 

подстицајном родитељству и развоју деце (у 

даљем тексту: Радно тело) као мулти-секторско 
тело, у циљу унапређења постојећих и 

дефинисању нових мера јавне политике 

усмерених на подршку подстицајном 

родитељству и развоју деце на територији града 
Зрењанина. 

Радно тело образује се као стално 

стручно - саветодавно Радно тело Градског већа 
града Зрењанина. 

Овим Решењем уређује се састав, 

задаци и начин функционисања и средства за 
рад Радног тела. 
 

II. У Радно тело именују се: 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РАДНОГ ТЕЛА: 
1. Симо Салапура, Градоначелник града 

Зрењанина 
 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА РАДНОГ 

ТЕЛА: 
1. Снежана Вучуревић, помоћник 

Градоначелника града Зрењанина 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ РАДНОГ ТЕЛА: 

1. Јелена Драгић, начелник Одељења за 

друштвене делатности - члан 
2. Милан Миљуш, в.д. директора Дома 

здравља "Др Бошко Вребалов" Зрењанин 

3. Оливера Лисица, директор Центра за 

социјални рад града Зрењанина 

4. Жељко Цвијановић, в.д. директора 

Предшколске установе Зрењанин 

5. Невена Монтресор, директор Центра за 
пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина - Мост 

6. Емилија Краљ, представник Едукативног и 
развојног центра Кликерино" Зрењанин  

7. Радош Пејовић, помоћник покрајинског 

секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова 

8. Предраг Рудан, директор Завода за јавно 

здравље Зрењанин 
 

ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА: 

1. Милана Пиперски, запослена у Одсеку за 
друштвену бригу о деци и социјално 

укључивање  

2. Др Биљана Обрадовић, начелник Службе за 
здравствену заштиту деце и омладине Дома 

здравља "Др Бошко Вребалов" Зрењанин 

3. Весна Станков, руководилац Службе за 

заштиту деце и младих Центра за социјални 
рад града Зрењанина 

4. Татјана Лојовић, помоћник директора 

Предшколске установе Зрењанин 
5. Ана Чкоњевић, руководилац услуга у 

заједници Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина - Мост 
6. Ана Влачо, представник Едукативног и 

развојног центра "Кликерино" Зрењанин 

7. Душан Нишевић, представник Удружења 

грађана "Породична Србија" Зрењанин 
8. Нађа Милош, помоћник директора Завода 

за јавно здравље Зрењанин 
 

ЗА СЕКРЕТАРА РАДНОГ ТЕЛА: 

1. Светлана Пилиповић, запослена у Центру 
за социјални рад града Зрењанина 

 

III. Задаци Радног тела су планирање и 

надзирање спровођења мера јавне политике из 

различитих области које су усмерене на 

подршку подстицајном родитељству и развоју 
деце, а посебно: 

- анализирање постојећег стања у локалној 

заједници и мера које спроводи и 
финансира локална самоуправа и 
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дефинисање кључних приоритета за 

деловање у локалној заједници у области 
подстицајног родитељства и развоја деце; 

- учествовање у изради и имплеменацији 

локалних мера за унапређење подршк 
подстицајном родитељству у првим 

годинама развоја детета и предлагање 

Градском већу измена и допуна 

релевантних постојећих стратешких и 
програмских докумената, односно израду 

нових докумената, јавних политика којима 

би се планирале посебне мере за подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце; 

- давање подршке Градској управи и 

Градском већу у процесу припреме 

Предлога буџета града и предлога за 
опредељивање финансијских средстава за 

финансирање програма и сервиса за 

подршку подстицајном родитељству и 
развоју деце унутар стратешких 

опредељења и јавних политика; 

- координирање у размени информација и 
података између установа, институција и 

организација које су у локалној заједници 

задужене за посебна питања подршке 

родитељству и развоју деце и разматрање и 
дефинисање мера заједничког односно 

интегрисаног мулти - секторског деловања 

у спровођењу јавних услуга и мера 
подршке у свим областима; 

- учествовање у процесу дефинисања тема и 

начина комуникације локалних органа са 
родитељима и будућим родитељима у вези 

са питањима подршке родитељству и 

развоју деце и по потреби предлагање 

Градском већу посебне локалне стратегије 
комуникације у вези са наведеним темама; 

- остваривање сарадње са организацијама 

цивилног друштва, међународним и 
домаћим развојним партнерима који дају 

подршку родитељству и развоју деце, 

припремање идеаја и предлога за 

спровођење локалних програма, пројеката и 
услуга подршке у наведеној области и 

учествовање у изради и спровођењу 

пројеката и програма подршци родитељству 
и развоју деце, у којима је град Зрењанин 

носилац или партнер и 

- предузимање других активности 

неопходних за остваривање наведених 

задатака које Градско веће додели Радном 
телу. 

 

IV. Председник Радног тела сазива и 

председава седницама Радног тела. 
 

Радно тело одржава састанке најмање 

једном у два месеца. Стручну и 

административно - техничку подршку Радном 
телу пружа Градска управа. 

На састанке Радног тела могу се 

позивати стручњаци и представници других 
органа, установа или организација који немају 

своје представнике у Радном телу, уколико је то 

потребно ради информисања чланова Радног 
тела о одређеном питању. 

Радно тело доноси пословник којим 

детаљно уређује начин свог рада. 

Радно тело подноси годишњи извештај 
о свом раду Градском већу. 

 

V. Средства за рад Радног тела обезбеђује град 

Зрењанин. 
 

Чланови Радног тела не примају 

посебну накнаду за рад у Радном телу. 
 

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 

VII. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
- Именованим лицима из тачке II. овог 

решења, 

- Одељењу за финансије 
- Одељењу за људске ресурсе и правне 

послове, 

- Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-131-6/22-III 
Дана: 14.09.2022. године    

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Симо Салапура,с.р. 
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