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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  
 
  Са 4. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 18.12.2020. године у 
великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.  
 
 Седници је на почетку  присуствовало 50 одборника.  
 
 Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Немања Милинковић, 
Данијела Мићевић и Горан Томић.  
 
 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Ненад 
Домјесков, Александра Ђукић, Зоран Илић, Ненад Јоксимовић, Јаков Кипић, Бојан 
Костреш, Елеонора Марјановић, Мирослав Маркуш, Александар Мартон, Љиљана 
Новаковић, Олгица Станков, Снежана Узелац и Дејан Чапо. 
 
 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 
Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Јелена Травар Миљевић, 
помоћник Градоначелника; Саша Кандић, Дејан Дамјановић, Маринел Мандреа, Драган 
Вулешевић, Славиша Влачић, Јожеф Стојко и Радован Вишекруна, чланови Градског 
већа; Милош Королија, заменик начелника Градске управе; Софија Анђелковић, 
Љиљана Пецељ Лубурић и Јелена Драгић, начелници Одељења у Градској управи; 
Едвард Беновић и Еуђенија Бесу, заменици начелника Одељења у Градској управи; 
Мирјана Малуцков, Виолета Кучанда Богасениева и Весна Алексин, шефови Одсека у 
Градској управи; Златинка Јефтић и Драган Ћапин, руководиоци Служби у Градској 
управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској управи; 
Снежана Вучуревић, начелник Средњобанатског управног округа; Богослав Симић, 
Омбудсман града Зрењанина; Јован Цветић, директор ''Јавног предузећа за урбанизам'' 
Зрењанин; Горан Маринковић, директор Културног центра града Зрењанина, Јелена 
Гвозденац Мартинов, директор Народног музеја града Зрењанина; др Дејан Јованов, 
директор Установе ''Резервати природе'' Зрењанин; Бојан Мијатов, директор ЈУ 
''Спортски објекти'' Зрењанин; Милан Ковачевић, директор Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин; Иван Француски, директор Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' Зрењанин; Оливера Лисица, директор Центра за социјални рад Зрењанин; 
Илија Свилар, в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин; Тања Лукић, 
представник Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин; Габриела Тот 
Сакал, представник Предшколске установе Зрењанин; Снежана Ђорђевић, представник 
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин; Горан Миливојев, представник ЈКП ''Водовод и 
канализација'' Зрењанин; Драган Теодоровић, представник ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин;  Милица Вуковић, представник ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; 
Ивана Тешић и Вања Тесић, представници Туристичке организације града Зрењанина; 
Даница Ђорђевић, представник Центра за пружање услуга социјалне заштите града 
Зрењанина - Мост; Кристина Божић, представник градске Народне библиотеке ''Жарко 
Зрењанин'' Зрењанин; Славко Родић, представник Историјског архива града Зрењанина 
и представници средстава јавног информисања. 
 
   Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир 
Јањић. 
 
 Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за 
рад и пуноважно одлучивање.  
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  Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 4. 
седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који 
приступају преко својих мобилних уређаја – таблета. 
 
 Председник је обавестио одборнике да су у материјалу уз Сазив за седницу 
добили Изводе из записника са 2. и 3. седнице Скупштине града које су одржане дана 
18.09.2020. и 06.11.2020. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Изводе из 
записника. 
  

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 
записника са 2. седнице Скупштине града одржане дана 18.09.2020. године и након 
гласања констатовао да је већином гласова усвојен 
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 18.09.2020. ГОДИНЕ 
 

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 
записника са 3. седнице Скупштине града одржане дана 06.11.2020. године и након 
гласања констатовао да је већином гласова усвојен 
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 06.11.2020. ГОДИНЕ 
 
 Председник је обавестио одборнике коме су све достављени сазиви са 
материјалом за седницу, а коме сазиви са напоменом да се материјал налази на сајту 
града. 
 
 Председник је обавестио одборнике да су уз Сазив добили предлог дневног реда 
на основу приспелих предлога: Градског већа града Зрењанина, Локалног омбудсмана 
града Зрењанина, ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 
Зрењанин, ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, 
''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, 
Туристичке организације града Зрењанина, Установе ''Резервати природе'' Зрењанин, 
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 
Зрењанин, Народног музеја Зрењанин, Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин, Историјског архива Зрењанин, Културног центра Зрењанина, Савремене 
галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин, Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин, Предшколске установе Зрењанин, Центра за социјални рад града Зрењанина, 
Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин, Центра за 
пружање услуга Социјалне заштите града Зрењанина – МОСТ и Комисије за 
персонална питања. 
 
 Затим је председник обавестио одборнике да су поднети писани предлози за 
допуне предложеног дневног реда и да ће након читања сваког предлога појединачно 
одборници одмах гласати о истом.  
 
 Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 
предложени дневни ред допуни следећом тачком: 
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 - ''Одлука да се објави колико тачно новца планираног за дочек нове године ће 
бити преусмерено у фонд за лечење оболеле деце, као и за набавку новогодишњих 
пакетића деци без родитељског старања и из социјално угоржених породица по одлуци 
Градоначелника г. Симе Салапуре.''  
 
 Одборник Александар Коровљев је образложио поднети  Предлог. 
 

Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за 
допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова 
није усвојен наведени Предлог.  
 
 Пошто више није било предлога за измену или допуну предложеног дневног 
реда, председник је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након 
гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 
   1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2020. годину 
 
 2. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину  
 
 3. Предлог Одлуке о изради Просторног плана града Зрењанина 2021 – 2035        
 
 4. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места 
Елемир         
 
 5. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације 
''Граднулица'' у Зрењанину        

 
 6. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације комплекса ''СОС 
РУСАНДА'' у КО Меленци         
 

7. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС Томашевац – МРС Орловат – 
МРС Фаркаждин         
 

8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир – МРС Тараш – ГМРС Елемир – 
МРС Јанков Мост       
 

9. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза 
 

10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Перлез'' 
 
 11. Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ''Југоисток'' 
у Зрењанину  
 
 12. Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ''Центар'' у 
Зрењанину  
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   13. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама 
 
 14. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе 
Зрењанин 
 
 15. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зрењанина за 
период од 2021. до 2028. године              
 
 16. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину града Зрењанина 
 
  17. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 
завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2020. годину 
 

18. Предлог Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на 
које се Закон о јавним набавкама не примењује 
 
 19. Предлог Програма о изменама и допунама Програма отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину 
 
  20. Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и стручне 
службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину 
 

21. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ''Јавног 
предузећа за урбанизам'' Зрењанин 
  
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 
Статута Народног музеја Зрењанин 

 
23. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута 

Предшколске установе Зрењанин 
 

24. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти 

 
25. Предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка о усвајању Елабората о 

оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони 
''Југоисток'' без накнаде у корист компаније Talent 4 Blinds d.о.о. Zrenjanin број: 06-52-
25/18-I донетог на седници Скупштине града дана 15. јуна 2018. године 
 
 26. Предлог Закључка о опредељивању зграде пословних услуга – зграда број 1 у 
Зрењанину, ул. Пупинова 14, у јавној својини града Зрењанина за реализацију пројекта 
''(SCHOLAR SME)'' у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 
(Повећање економске конкуретности и иновативни развој МСП кроз стипендије 
младим људима у програму Морахалом – Зрењанин) 
 
 27. Информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач 
град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.03.2020. године  
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 28. Информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач 
град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.06.2020. године  
 
 29. Информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач 
град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.09.2020. године  
 
  30. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у 
периоду јануар – јун 2020. године 
 
 31. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у 
периоду јануар – септембар 2020. године 
 
 32. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2019. годину 
 

33. Извештај о раду месних заједница за 2019. годину 
 
  34. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. 
годину 
 
 35. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног 
програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и 
канализација'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 
 36. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма 
пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 37. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу 
субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 
2021. годину 
 
 38. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину 
 
  39. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину 
 
  40. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин по завршном рачуну за 2019. годину 
 
  41. Предлог Закључка о прихватању Посебног програма коришћења субвенција 
из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину 
 
  42. Предлог Закључка о прихватању измена и допуна Програма пословања ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 43. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 
  
  44. Финансијски извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 
период 01.01.2019. до 31.12.2019. године 
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  45. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу 
субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. 
годину 
 
  46. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈКП 
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину 
 
  47. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину 
 
  48. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 
01.01.2019. до 31.12.2019. године 
 
  49. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2021. годину 
 
  50. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. 
годину 
 
  51. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по 
Финансијском извештају за 2019. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 
 
  52. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2021. 
годину 
 
  53. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за период 
01.01. – 31.12.2019. године 
 
 54. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели утврђене 
добити по Финансијском извештају за 2019. годину ЈП ''Градска стамбена агенција'' 
Зрењанин 
 
 55. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. 
годину 
 
  56. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2019. годину 
 
  57. План и програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 
2021. годину 
 
  58. Извештај о пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2019. 
годину 
 
  59. Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 
2021. годину 
 
 60. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2019. годину 
 
  61. Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе 
''Спортски објекти'' Зрењанин 
 
 62. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2019. 
годину 
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  63. План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 
2021. годину 
 
 64. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2019. годину       
 
   65. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину 
 
 66. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 
2019. годину 
 
  67. План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин за 2021. годину 
 
 68. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2019. годину 
 
  69. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину 
 
 70. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2019. годину 
 
  71. Програм рада Културног центра Зрењанина за 2021. годину 
 
 72. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 
2019. годину 
 
  73. Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке 
колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину 
 
 74. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. 
годину 
 
  75. План и програм рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. 
годину 
 
 76. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе из 
Зрењанина за радну 2019/2020 годину 
 
 77. Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2020/2021 
годину 
 
  78. Финансијски план Предшколске установе Зрењанина за 2021. годину 
 
 79. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2019. годину 
 
 80. Извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну за 2019. годину 
Центра за социјални рад града Зрењанина 
 
 81. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. 
годину 
 
  82. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра 
Зрењанин за 2021. годину 
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  83. План рада Центра за пружање услуга Социјалне заштите града Зрењанина - 
МОСТ за 2021. годину 
 
 84. Предлог Решења о избору председника и чланова Комисије за представке и 
предлоге 
 
 85. Предлог Решења о избору председника и чланова Комисије за спровођење  
конкурса за избор директора 
 
 86. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Туристичке 
организације Зрењанин  
 
 87. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Туристичке 
организације Зрењанин  
 
 88. Предлог Решења о разрешењу три члана Управног одбора Народног музеја 
Зрењанин  
 
 89. Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора Народног музеја 
Зрењанин  
 
 90. Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
Народног музеја Зрењанин  
 
 91. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора 
Народног музеја Зрењанин  
 
 92. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Градске народне 
библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин  
 
 93. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Градске народне 
библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин  
 
 94. Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора 
Центра за социјални рад Зрењанин  
 
 95. Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора 
Центра за социјални рад Зрењанин  
 
 96. Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
Центра за социјални рад Зрењанин  
 
 97. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора 
Центра за социјални рад Зрењанин  
 
 98. Предлог Решења о разрешењу  члана Управног одбора Центра за пружање 
услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”  
 
 99. Предлог Решења о именовању  члана Управног одбора Центра за пружање 
услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”  
 
 100. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе 
“Серво Михаљ” Зрењанин  
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 101. Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне школе 
“Серво Михаљ” Зрењанин  
 
 102. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе 
“Петар Кочић” Банатски Деспотовац  
 
 103. Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне школе 
“Петар Кочић” Банатски Деспотовац  
 
 104. Предлог Решења о разрешењу четири члана Школског одбора Основне 
школе “Стеван Книћанин” Книћанин  
 
 105. Предлог Решења о именовању четири члана Школског одбора Основне 
школе “Стеван Книћанин” Книћанин  
 
 106. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе 
“Ђура Јакшић” Перлез  
 
 107. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе 
“Ђура Јакшић” Перлез  
 
 108. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе  
“Свети Сава” Стајићево  
 
 109. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе  
“Свети Сава” Стајићево  
 
 110. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне   школе “Б. 
Радичевић”  Чента  
 
 111. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне   школе “Б. 
Радичевић”  Чента  
 
 112. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне  и 
средње школе “9. мај”  Зрењанин  
 
 113. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне  и 
средње школе “9. мај”  Зрењанин  
 
 114. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин  
 
 115. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин   
 
 116. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Економско-
трговинске школе “Јован Трајковић”  Зрењанин  
 
 117. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Економско-
трговинске школе “Јован Трајковић”  Зрењанин  
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 118. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Електротехничке 
и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин  
 
 119. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин  
 
 120. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Техничке школе  
Зрењанин  
 
 121. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин  
 
 122. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Хемијско-
прехрамбене и текстилне  школе  “Урош Предић” Зрењанин  
 
 123. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Хемијско-
прехрамбене и текстилне  школе  “Урош Предић” Зрењанин  
 
 124. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Средње 
пољопривредне школе Зрењанин  
 
 125. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Средње 
пољопривредне школе Зрењанин  
 
 126. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин  
 
 127. Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин  
 
 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.  
 
 
ТАЧКА: 1. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету  
   града Зрењанина за 2020. годину 
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Зоран Сандић и 
Александар Коровљев. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од 
укупног броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 2. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину  
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Александар Коровљев, 
Зоран Сандић, Светлана Вукобратовић, Мирјана Грујић и Милан Иванић. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од 
укупног броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

   
 
ТАЧКА: 3. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Просторног плана града Зрењанина 2021 – 2035         
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 
 

О Д Л У К А 
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 2021 – 2035         

 
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 
 
ТАЧКА: 4. 
ПРЕДМЕТ:   Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације  
   насељеног места Елемир 
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЛЕМИР 
 

Одлука са Планом генералне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 
његов саставни део.  



 12 

         
ТАЧКА: 5. 
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне  
   регулације ''Граднулица'' у Зрењанину  
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ГРАДНУЛИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Одлука са Изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу 
из записника и чини његов саставни део.  
        
 
ТАЧКА: 6. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације комплекса  
   ''СОС РУСАНДА'' у КО Меленци  
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 

''СОС РУСАНДА'' У КО МЕЛЕНЦИ 
 
 

Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 
његов саставни део.  
         
 
ТАЧКА: 7. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу  
   дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС  
   Томашевац – МРС Орловат – МРС Фаркаждин 
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
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О Д Л У К А 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОР 16 BAR, МРС БОТОШ – МРС 
ТОМАШЕВАЦ – МРС ОРЛОВАТ – МРС ФАРКАЖДИН 

 
Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  
          
 
ТАЧКА: 8. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу  
   дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир – МРС  
   Тараш – ГМРС Елемир – МРС Јанков Мост  
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОР 16 BAR, ГМРС ЕЛЕМИР – МРС 
ТАРАШ – ГМРС ЕЛЕМИР – МРС ЈАНКОВ МОСТ 

 
Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  
      
 
ТАЧКА: 9. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу  
   дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОР 4 BAR ЗА ВИКЕНД ЗОНУ  
КОД ПЕРЛЕЗА 

 
Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  
 
 Одборник Пушкаш Јанош је поднео усмену оставку на мандат одборника, а  
председник Скупштине је дао паузу од 20 минута.  
 После паузе, председник је констатовао да постоји кворум за рад и пуноважно 
одлучивање.  
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 Председник је предложио да се на основу члана 73. став 3. Пословника 
Скупштине града Зрењанина донесе закључак о измени утврђеног дневног реда тако да 
се са истог скину:  
 
 - Тачка 11. ''Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације 
''Југоисток'' у Зрењанину'', 
 
 - Тачка 12. ''Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације 
''Центар'' у Зрењанину'',  
 
 - Тачка 84. ''Предлог Решења о избору председника и чланова Комисије за 
представке и предлоге'', 
 
 - Тачка 85. ''Предлог Решења о избору председника и чланова Комисије за 
спровођење  конкурса за избор директора'', 
 
 - Тачка 86. ''Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора 
Туристичке организације Зрењанин'',  
 
 - Тачка 87. ''Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора 
Туристичке организације Зрењанин'',  
 
 - Тачка 88. ''Предлог Решења о разрешењу три члана Управног одбора Народног 
музеја Зрењанин'', 
 
 - Тачка 89. ''Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора Народног 
музеја Зрењанин'', 
 
 - Тачка 90. ''Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног 
одбора Народног музеја Зрењанин'',  
 
 - Тачка 91. ''Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног 
одбора Народног музеја Зрењанин'', 
 
 - Тачка 92. ''Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Градске 
народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин'',  
 
 - Тачка 93. ''Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Градске 
народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин'',  
 
 - Тачка 94. ''Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног 
одбора Центра за социјални рад Зрењанин'',  
 
 - Тачка 95. ''Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног 
одбора Центра за социјални рад Зрењанин'', 
 
 - Тачка 96. ''Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног 
одбора Центра за социјални рад Зрењанин'',  
 
 - Тачка 97. ''Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног 
одбора Центра за социјални рад Зрењанин'',  
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 - Тачка 98. ''Предлог Решења о разрешењу  члана Управног одбора Центра за 
пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”'', 
 
 - Тачка 99. ''Предлог Решења о именовању  члана Управног одбора Центра за 
пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”'',  
 
 - Тачка 108. ''Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне 
школе  “Свети Сава” Стајићево'',  
 
 - Тачка 109. ''Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне 
школе  “Свети Сава” Стајићево'', 
  
 - Тачка 118. ''Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин'' и 
 
 - Тачка 119. ''Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин'', а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са наведеним изменама. 
 
 Такође је председник предложио да се на основу члана 73. став 3. Пословника 
Скупштине града Зрењанина донесе Закључак о измени утврђеног дневног реда тако да 
се утврђени дневни ред допуни следећим тачкама: 
 
 - ''Предлог Одлуке о измени Пословника Скупштине града Зрењанина'' и да то 
буде тачка 11. утврђеног дневног реда, 
 
 - ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног 
земљишта у државној својини број 06-148-4/17-I од 16. новембра 2017. године са 
изменом Одлуке број 06-151-11/17-I од 30. новембра 2017. године и изменом Одлуке 
број 06-116-88/18-I од 20. децембра 2018. године'' и да то буде тачка 12. утврђеног 
дневног реда, 
 
 - ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над 
Јавним комуналним предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин'' и  да то 
буде тачка 108. утврђеног дневног реда, 
 
  
 - ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина 
Пушкаш Јаноша'' и да то буде предпоследња тачка утврђеног дневног реда и 
 
 - ''Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града 
Зрењанина Бакош Ервину'' и да то буде последња тачка утврђеног дневног реда. 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 11.: ''Предлог Одлуке о измени и допуни Плана 
генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину'' а да се остале тачке утврђеног дневног 
реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином 
гласова донет  
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З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 11. ''Предлог 
Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину'' и 
остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 12.: ''Предлог Одлуке о измени и допуни Плана 
генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину'' а да се остале тачке утврђеног дневног 
реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином 
гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 12. ''Предлог 
Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину'' и остале 
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 84.: ''Предлог Решења о избору председника и чланова 
Комисије за представке и предлоге'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере 
у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином гласова 
донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 84. ''Предлог 
Решења о избору председника и чланова Комисије за представке и предлоге'' и остале 
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 85.: ''Предлог Решења о избору председника и чланова 
Комисије за спровођење  конкурса за избор директора'' а да се остале тачке утврђеног 
дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је 
већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 85. ''Предлог 
Решења о избору председника и чланова Комисије за спровођење  конкурса за избор 
директора'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
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 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 86.: ''Предлог Решења о разрешењу два члана Управног 
одбора Туристичке организације Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда 
помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином 
гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 86. ''Предлог 
Решења о разрешењу два члана Управног одбора Туристичке организације Зрењанин'' и 
остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 87.: ''Предлог Решења о именовању два члана Управног 
одбора Туристичке организације Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда 
помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином 
гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 87. ''Предлог 
Решења о именовању два члана Управног одбора Туристичке организације Зрењанин'' и 
остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 88.: ''Предлог Решења о разрешењу три члана Управног 
одбора Народног музеја Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере 
у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином гласова 
донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 88. ''Предлог 
Решења о разрешењу три члана Управног одбора Народног музеја Зрењанин'' и остале 
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 89.: ''Предлог Решења о именовању три члана Управног 
одбора Народног музеја Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере 
у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином гласова 
донет  
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З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 89. ''Предлог 
Решења о именовању три члана Управног одбора Народног музеја Зрењанин'' и остале 
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 90.: ''Предлог Решења о разрешењу председника и члана 
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног 
реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином 
гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 90. ''Предлог 
Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Народног музеја 
Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 91.: ''Предлог Решења о именовању председника и члана 
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног 
реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је већином 
гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 91. ''Предлог 
Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Народног музеја 
Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 92.: ''Предлог Решења о разрешењу два члана Управног 
одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин'' а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 92. ''Предлог 
Решења о разрешењу два члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко 
Зрењанин” Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са 
наведеном изменом.  
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 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 93.: ''Предлог Решења о именовању два члана Управног 
одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин'' а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 93. ''Предлог 
Решења о именовању два члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко 
Зрењанин” Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са 
наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 94.: ''Предлог Решења о разрешењу председника и три 
члана Управног одбора Центра за социјални рад Зрењанин'' а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 94. ''Предлог 
Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Центра за социјални 
рад Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са 
наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 95.: ''Предлог Решења о именовању председника и три 
члана Управног одбора Центра за социјални рад Зрењанин'' а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 95. ''Предлог 
Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Центра за социјални 
рад Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са 
наведеном изменом.  
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 96.: ''Предлог Решења о разрешењу председника и члана 
Надзорног одбора Центра за социјални рад Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног 
дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је 
већином гласова донет  
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З А К Љ У Ч А К  

 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 96. ''Предлог 
Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад 
Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 97.: ''Предлог Решења о именовању председника и члана 
Надзорног одбора Центра за социјални рад Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног 
дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања констатовао да је 
већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 97. ''Предлог 
Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад 
Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 98.: ''Предлог Решења о разрешењу  члана Управног 
одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”'' а да се 
остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након 
гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 98. ''Предлог 
Решења о разрешењу  члана Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне 
заштите града Зрењанина “Мост”'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у 
складу са наведеном изменом.  
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 99.: ''Предлог Решења о именовању  члана Управног 
одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”'' а да се 
остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након 
гласања констатовао да је већином гласова донет  
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 99. ''Предлог 
Решења о именовању  члана Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне 
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заштите града Зрењанина “Мост”'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у 
складу са наведеном изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 108.: ''Предлог Решења о разрешењу два члана 
Школског одбора Основне школе  “Свети Сава” Стајићево'' а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 108. ''Предлог 
Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе  “Свети Сава” 
Стајићево'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 109.: ''Предлог Решења о именовању два члана 
Школског одбора Основне школе  “Свети Сава” Стајићево'' а да се остале тачке 
утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 109. ''Предлог 
Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе  “Свети Сава” 
Стајићево'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном 
изменом.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 118.: ''Предлог Решења о разрешењу три члана 
Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин'' а 
да се остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и 
након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 118. ''Предлог 
Решења о разрешењу три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске 
школе “Никола Тесла” Зрењанин'' и остале тачке утврђеног дневног реда се померају у 
складу са наведеном изменом.  
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 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се са истог скине тачка 119.: ''Предлог Решења о именовању три члана 
Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин'' а 
да се остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са неведеном изменом и 
након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 119. ''Предлог 
Решења о именовању три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске 
школе “Никола Тесла” Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере у 
складу са утврђеним изменама.  
 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о измени Пословника 
Скупштине града Зрењанина'' и да то буде тачка 11. утврђеног дневног реда и након 
гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог 
Одлуке о измени Пословника Скупштине града Зрењанина'' и то је тачка 11. утврђеног 
дневног реда. 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о 
праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини број 06-148-
4/17-I од 16. новембра 2017. године са изменом Одлуке број 06-151-11/17-I од 30. 
новембра 2017. године и изменом Одлуке број 06-116-88/18-I од 20. децембра 2018. 
године'' и да то буде тачка 12. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да 
је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог 
Одлуке о измени Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини број 06-148-4/17-I од 16. новембра 2017. године са изменом Одлуке 
број 06-151-11/17-I од 30. новембра 2017. године и изменом Одлуке број 06-116-88/18-I 
од 20. децембра 2018. године'' и то је тачка 12. утврђеног дневног реда. 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о 
покретању поступка ликвидације над Јавним комуналним предузећем ''Зрењанинска 
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обједињена наплата'' Зрењанин'' и  да то буде тачка 108. утврђеног дневног реда и након 
гласања констатовао да је већином гласова донет 
  

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог 
Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним комуналним 
предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин'' и то је тачка 108. утврђеног 
дневног реда. 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о престанку мандата 
одборника Скупштине града Зрењанина Пушкаш Јаноша'' и да то буде предпоследња 
тачка утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог 
Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Пушкаш Јаноша'' 
и то је предпоследња тачка утврђеног дневног реда. 
 
 
 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда, 
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Зрењанина Бакош Ервину'' и да то буде последња 
тачка утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен ''Предлог Решења о 
потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина Бакош Ервину'' и то је 
последња тачка утврђеног дневног реда 
 
 
 Затим се наставило са радом по тачки 10. утврђеног дневног реда.   
 
 
ТАЧКА: 10. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Перлез'' 
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
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О Д Л У К А 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ПЕРЛЕЗ'' 

 
Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 11. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Пословника Скупштине града Зрењанина 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 
броја одборника донета 
 

О Д Л У К А 
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

  
 
ТАЧКА: 12. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Одлуке о праву првенства закупа  
   пољопривредног земљишта у државној својини број 06-148-4/17-I  
   од 16. новембра 2017. године са изменом Одлуке број 06-151-11/17-I  
   од 30. новембра 2017. године и изменом Одлуке број 06-116-88/18-I  
   од 20. децембра 2018. године 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 

О Д Л У К А 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БРОЈ 06-148-4/17-I 
ОД 16. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ СА ИЗМЕНОМ ОДЛУКЕ БРОЈ 06-151-11/17-I 
ОД 30. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ И ИЗМЕНОМ ОДЛУКЕ БРОЈ 06-116-88/18-I 

ОД 20. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 13. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
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О Д Л У К А 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 
 
 
ТАЧКА: 14. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Предшколске  
   установе Зрењанин 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 

О Д Л У К А 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 15. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зрењанина  
   за период од 2021. до 2028. године  
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 

О Д Л У К А 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2028. ГОДИНЕ 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
             
 
ТАЧКА: 16. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности  
   у јавну својину града Зрењанина 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 

О Д Л У К А 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 17. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије  
   завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2020. годину 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 

О Д Л У К А 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 
 
ТАЧКА: 18. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки  
   на које се Закон о јавним набавкама не примењује 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Правилника и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

ПРАВИЛНИК  
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ 
НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
  Правилник се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 19. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Програма о изменама и допунама Програма отуђења  
   грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину 
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
  
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Програма о изменама и допунама Програма и након гласања 
констатовао да је већином гласова донет 
 
 

ПРОГРАМ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 
  Програм о изменама и допунама Програма се прилаже Изводу из записника и 
чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 20. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и стручне  
   службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Кадровског плана и након гласања констатовао да је већином гласова 
донет 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Кадровски план се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 21. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута  
   ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
  
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
  Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута “Јавног предузећа за урбанизам” 
Зрењанин коју је донео Надзорни одбор овог предузећа дана 30.01.2020. год. под бројем 
10/39.  

II 
 
   Решење и Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
  Одлука о измени Статута се прилаже Изводу из записника и чини његов 
саставни део.  
 
  
 
ТАЧКА: 22. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни  
   Статута Народног музеја Зрењанин 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута Народног музеја 
Зрењанин број 01-777 која је донета на седници Управног одбора Народног музеја 
Зрењанин одржаној дана 9. октобра 2020. године.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
 
  Одлука о изменама и допуни Статута се прилаже Изводу из записника и чини 
његов саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 23. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута  
   Предшколске установе Зрењанин 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе 
Зрењанин број 3773/2 која је донета на седници Управног одбора Предшколске 
установе Зрењанин одржаној дана 10. септембра 2020. године.  
 

II 
 
  Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
 
 
  Одлука о изменама Статута се прилаже Изводу из записника и чини његов 
саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 24. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за  
   стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене  
   установе и издавање потврде о смрти 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 



 29 

 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ 
 ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 
  I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и 
узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број 
06-15-10/14-I од 18. фебруара 2014. године, са изменом број 06-80-46/15-I од 12. јуна 
2015. године, изменом број 06-90-66/16-I од 12. јула 2016. године, изменом број 06-138-
30/16-I од 4. новембра 2016. године, изменом број 06-121-22/17-I од 28. септембра 2017. 
године, изменом број 06-151-17/17-I од 30. новембра 2017. године, изменом број 06-
166-18/17-I од 22. децембра 2017. године, изменом број 06-31-14/18-I од 22. марта 2018. 
године, изменом број 06-62-6/18-I од 13. јула 2018. године, изменом број 06-29-12/19-I 
од 27. марта 2019. године, изменом број 06-74-25/19-I од 26. јуна 2019. године, изменом 
број 06-95-13/19-I од 27. септембра 2019. године и изменом број 06-129-19/19 од 18. 
децембра 2019. године тачка I. мења се и гласи: 
 
  “I. ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока 
смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то: 
         1. Поповић-Чордаш др Младенка, спец.опште медицине, Зрењанин, Руварчева 14 
         2. Копривица др Јованка, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Жарка Туринског 
50 
         3. Лазаревић др Живорад, спец. ургентне медицине, Лукићево, Чичина 50 
         4. Лазаревић др Мирјана, спец. опште медицине, Лукићево, Чичина 50 
         5. Пиперски др Милош, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Кумановска 2 
         6. Станков др Олгица, доктор медицине, Зрењанин, Данила Киша 25 
         7. Папић др Михајло, доктор медицине, Зрењанин, Михајловачка 28 
         8. Петровић др Смиља, доктор медицине, Кумане, Партизанска 47 
         9. Чанчар др Вела, доктор медицине, Зрењанин, Бачка 117 
         10. Кецман др Јасмина, спец. опште медицине, Елемир, Крајишка 27 
         11. Новаковић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 
30/16 
         12. Антић др Душица, доктор медицине,Тараш, Жарка Зрењанина 5  
         13. Тасић др Тамара, доктор медицине, Ниш, Цара Душана 97/2/6 
         14. Хрубик-Комлоши др Мара, доктор медицине, Томашевац, Трг Слободе 10 
         15. Тошић др Марина, спец.опште медицине, Перлез, Маршала Тита 7 
         16. Бечејац др Драгана, спец. опште медицине, Чента, Тозе Марковића 66 
         17. Петруц др Силвана, доктор медицине, Уздин, Жарка Зрењанина 101 
         18. Вукајловић др Олга, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 45/7 
         19. Вујић др Салко, доктор медицине, Зрењанин, Жељезничка 3 
         20. Иконар др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Доситеја Обрадовића 1/15 
         21. Кукли др Кунегонда, доктор медицине, Зрењанин, Серво Михаља 44 
         22. Бибу-Барна др Отилиа, доктор медицине, Михајлово, Киђ Ференца 87 
         23. Банч др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Војвођанска 12/а 
         24. Петровић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Ивана Милутиновића 2 
         25. Сремац др Ивана, доктор медицине, Ботош, Жарка Зрењанина 75 
         26. Кречев др Зоран, доктор медицине, Зрењанин, Наде Димић 99 
         27. Живановић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Раде Кончара 5 
         28. Хармати др Клара, доктор медицине, Зрењанин, Коче Коларова 43 
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         29. Вујадиновић др Сенка, доктор медицине, Лукићево, Мајевичка 28 
         30. Комарица др Горинка, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 1/28 
         31. Цветков др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 21/2 
         32. Урошевић др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 4. јули 14/4 
         33. Пајић др Радосна, Зрењанин, Нушићева 10 
         34. Лазић др Александар, Зрењанин, Гимназијска 6 
         35. Скопљак др Сабина, Зрењанин, Косовска 17 
         36. Трпески др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Цара Душана 24 
         37. Видовић др Милана, доктор медицине, Лукићево, Жарка Пуцара 10 
         38. Шипка др Сандра, доктор медицине, Лазарево, Ранка Дивљанина бб 
         39. Штефкић др Невена, доктор медицине, Зрењанин, Жабаљска 18 
         40. Медић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 42/21 
         41. Маљковић-Паскаш др Љубица, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка 
Влаховића 65/12 
        42. Јовић др Драгиша, доктор медицине, Книћанин, Партизанска бб 
        43. Јовановић др Милица, доктор медицине, Нови Сад, Јанка Чмелника 121 
        44. Бељац др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Марка Орешковића 3/30 
        45. Михајловић др Бојана, доктор медицине, Зрењанин, Нушићева 4 
        46. Чомагић др Бојан, доктор медицине, Ботош, Тозе Марковића 46 
        47. Маринков др Ана, доктор медицине, Војвода Степа, Змај Јовина 42 
        48. Перичин др Јелена, доктор медицине, Елемир, Др Лазе Мијатова 9/ц 
        49. Шашић др Бојана, доктор медицине, Зрењанин, Царинска 1 
        50. Цвејић др Драгана, доктор медицине, Зрењанин, Чонтикарска 12 
        51. Станаћев др Наташа, доктор медицине, Арадац, Иве Лоле Рибара 18/а 
        52. Митровић др Виолета, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман 15/16 
        53. Староста-Ковач др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Мите Ђорђевића 
4 
        54. Перичин др Бранислав, доктор медицине, Зрењанин, Уроша Предића 56 
        55. Зорић – Николић др Биљана, доктор медицине, Томашевац, Иве Лоле Рибара 25 
        56. Гороња др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 6. маја 73 
        57. Кораћ др Анђелија, доктор медицине, Нови Сад, Бул. Јована Дучића 27 
        58. Ранитовић др Наташа, доктор медицине, Зрењанин, 4. јула 44/24  
        59. Саву др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Војводе Бетра Бојовића 21/27 
        60. Стојичић др Марија, доктор медицине, Зрењанин, Сутјеска 26 
        61. Савић др Стефан, доктор медицине, Сокобања, Књажевачка бб 
        62. Миленковић др Сања, доктор медицине, 37220 Брус, село Домишевина 
        63. Војиновић др Јелена, доктор медицине, 18000 Ниш, Соколска 10/27 
        64. Мартин др Маријана, доктор медицине, 23232 Торак, Иве Лоле Рибара 64 
        65. Ољача др Здравка, доктор медицине, 23260 Перлез, Ђуре Јакшића 1 
        66. Тасић др Тамара, доктор медицине, 18000 Ниш, Цара Душана 97/6 
        67. Соколовић др Владимир, доктор медицине, 18310 Бела Паланка, Жилникова 7 
        68. Димитријевић др Милица, доктор медицине, 16000 Лесковац – Миланово, нема 
улице бб 
        69. Ружић др Андреа, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Орловића Павла 12/14 
        70. Гарибовић Кондић др Валентина, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Љутице 
Богдана 11 
        71. Милићевић др. Александра, доктор медицине, 37000 Крушевац, Бранка 
Радичевића 8/1 
        72. Стефановић др Владимир, доктор медицине, 11211 Борча, Ранка Миљића 48 
        73. Аничић др Наташа, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Војвођанска 4/3/158 
        74. Живковић др Марко, доктор медицине, 16203 Вучје, Јосифа Пешића Богдана 2 
        75. Јовић др Никола, доктор медицине, 16000 Лесковац, Разгојна, нема улица бб 
        76. Милисаљевић др Далибор, доктор медицине, 37000 Крушевац, Ламартинова 11 
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        77. Вишњић др Драгана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Елемирски ред 6/a 
        78. Дивјак др Сања, доктор медицине, 23217 Александрово, Бранка Радичевића 48 
        79. Картал др Милица, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Железничка 3 
        80. Недељков др Александра, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Бригадира 
Ристића 2 
         81. Недовић др Гордана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Камендинска 3/4 
         82. Прерадовић др Мирјана, доктор медицине, 21000, Нови Сад, Булевар Цара 
Лазара 83/11/116." 
 
    II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  
  1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'',  Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31, 
  2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26, 
  3. Именованим лицима из овог решења, 
  4. Одељењу за општу управу, 
  5. Одељењу за финансије, 
  6. Одељењу за друштвене делатности и 
  7. А р х и в и.  
 
 
ТАЧКА: 25. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка о усвајању Елабората  
   о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у  
   Индустријској зони ''Југоисток'' без накнаде у корист компаније Talent 4  
   Blinds d.о.о. Zrenjanin број: 06-52-25/18-I донетог на седници Скупштине  
   града дана 15. јуна 2018. године 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак о усвајању Елабората о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони ''Југоисток'' без 
накнаде у корист компаније Talent 4 Blinds d.o.o. Zrenjanin број 06-52-25/18-I који је 
донет на седници Скупштине града одржаној дана 15. јуна 2018. године. 
 
 
  II. Овај закључак примењује се од дана доношења.   
  
 
ТАЧКА: 26. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о опредељивању зграде пословних услуга – зграда  
   број 1 у Зрењанину, ул. Пупинова 14, у јавној својини града Зрењанина  
   за реализацију пројекта ''(SCHOLAR SME)'' у оквиру програма 
    прекограничне сарадње Мађарска – Србија (Повећање економске  
   конкуретности и иновативни развој МСП кроз стипендије младим  
   људима у програму Морахалом – Зрењанин) 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ОПРЕДЕЉУЈE СЕ зграда пословних услуга - зграда бр. 1 (По+Пр+1), 
површине у основи 201,00 м2, која је изграђена на катастарској парцели бр. 4849/2, 
уписаној у лист непокретности бр. 22545, к.о. Зрењанин I, која се у природи налази у 
Зрењанину, ул. Пупинова 14 и која је у јавној својини града Зрењанина, за  реализацију 
пројекта “Increasing the Economic Competitiveness and Innovative development of SMEs 
through Young People`s Scholarships in Morohalom-Zrenjanin Program (SCHOLAR SME)”, 
који се реализује у оквиру програма прекограничне сарадње IPA CBC HUNGARY- 
SERBIA.  
  2. Основ за доношење овог Закључка представља Партнерски споразум 
прекограничне сарадње Мађарска - Србија (Повећање економске конкуретности и 
иновативни развој МСП кроз стипендије младим људима у програму Морахалом - 
Зрењанин) потписан од стране града Зрењанина 23.09.2020. године. 
  3. О реализацији пројекта из тачке 1. овог Закључка, стараће се Градска управа 
града Зрењанина - Одељење за финансије - Одсек за локални економски развој и 
Одељење за привреду. 
  4. Закључак ступа на снагу даном доношења. 
  5. Закључак доставити: 
     - Одељењу за привреду, 
      - Одељењу за финансије - Одсеку за локални економски развој, 
      - Одељењу за имовинско - правне послове и управљање имовином, 
      - Архиви.   
 
 
ТАЧКА: 27. 
ПРЕДМЕТ:  Информација о степену усклађености планираних и реализованих  
   активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала  
   и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним  
   предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01.  
   до 31.03.2020. године 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је 
оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.03.2020. године. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Министарству привреде Републике Србије 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
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Информација се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 28. 
ПРЕДМЕТ:  Информација о степену усклађености планираних и реализованих  
   активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала  
   и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним  
   предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01.  
   до 30.06.2020. године 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је 
оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.06.2020. године. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Министарству привреде Републике Србије 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Информација се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
  
 
 
ТАЧКА: 29. 
ПРЕДМЕТ:  Информација о степену усклађености планираних и реализованих  
   активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала  
   и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним  
   предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01.  
   до 30.09.2020. године 
 
 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

  1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је 
оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.09.2020. године. 
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  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Министарству привреде Републике Србије 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 

  
Информација се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

  
 
ТАЧКА: 30. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину  
   у периоду јануар – јун 2020. године 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. 
годину у периоду јануар – јун 2020. године. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
 - Одељењу за финансија 
 - А р х и в и. 
 
 Извештај се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
ТАЧКА: 31. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину  
   у периоду јануар – септембар 2020. године 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. 
годину у периоду јануар – септембар 2020. године. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
 - Одељењу за финансија 
 - А р х и в и. 
 
 
 Извештај се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 32. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. Размотрен је Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2019. 
годину. 
 
  2. Овај Извештај објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
      - Градоначелнику, 
      - Начелнику Градске управе, 
      - Локалном омбудсману града Зрењанина. 
 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 33. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду месних заједница за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду месних заједница за 2019. годину.  
 
   2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Свим месним заједницама на територији града Зрењанина, 
  - Одељењу за друштвене делатности - Одсеку за месне заједнице и бирачки 
списак,  
  - Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа – Одсеку за 
послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,   
  - Архиви. 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 34. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Зоран Сандић. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању ЈКП “Водовод и канализација” 
Зрењанин за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници 
одржаној дана 30.07.2020. године под бројем: 1951. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
 
 
ТАЧКА: 35. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног  
   програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП  
   ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Александар Коровљев. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу 
субвенција из буџета града Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 
2020. годину, којe је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 
30.11.2020. године Одлуком број: 3249/2. 
 
  2. Финансирање Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града 
Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2020. годину из тачке 1. 
Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину, а 
према расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2020.годину. 
 
  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Одељењу за 
финансије Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним 
на основу Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  
ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2020. годину у року од 7 (седам) дана од 
дана преноса средстава из буџета града Зрењанина. 
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  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 
 

Измене и допуне Посебног програма се прилажу Изводу из записника и чине 
његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 36. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма  
   пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈKП “Водовод 
и канализација” Зрењанин за 2020. годину, којe је усвојио Надзорни одбор овог 
предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године Одлуком број: 3249/1. 
 
  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацију Програма. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 
 

Измене и допуне Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине 
његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 37. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о  
   коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод  
   и канализација'' Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Александар Коровљев. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К  
 
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебaн програм о коришћењу субвенција из буџета 
града Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација”  Зрењанин за 2021. годину, који је  
усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године 
Одлуком број: 3254/1. 
 
  2. Финансирање Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града 
Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину из тачке 1. 
Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2021. годину, а 
према расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2021.годину. 
 
  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Одељењу за 
финансије Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним 
на основу Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  
ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину у року од 7 (седам) дана од 
дана преноса средстава из буџета града Зрењанина. 
 
  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Посебан програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 38. 
ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Александар Коровљев. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈKП “Водовод и канализација”  
Зрењанин за 2021. годину, који је  усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 
одржаној дана 30.11.2020. године Одлуком број: 3254. 
 
  2. Саставни део Програма пословања ЈKП “Водовод и канализација” за 2021. 
годину чини и Ценовник услуга ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин према трећим 
лицима које пружа предузеће. 
 
  3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 
од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 
цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 
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  4. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацију Програма. 
 
  5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 
 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 39. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању за 2019. годину ЈКП “Чистоћа и 
зеленило” Зрењанин који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 
дана 12.06.2020. године под бројем: 01-15/10-4. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП “Чистоћа и зеленило”Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
 
 
ТАЧКА: 40. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити  
   ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин по завршном рачуну за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП “Чистоћа и 
зеленило” Зрењанин по завршном рачуну за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор 
предузећа на седници одржаној дана 17.11.2020. године под бројем 01/15/19-3. 
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  2. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 
у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 
 

3. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 41. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Посебног програма коришћења  
   субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Чистоћа и зеленило''  
   Зрењанин за 2020. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 1. ПРИХВАТА СЕ Посебан програм коришћења субвенција из буџета града 
Зрењанина за ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин за 2020. годину - који је усвојио 
Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 03.11.2020. године Одлуком 
број: 01-15/19-3. 
 
  2. Финансирање Посебног програма коришћења субвенција из буџета града 
Зрењанина за  ЈKП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину из тачке 1. 
Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину, а 
према расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2020.годину. 
 
   3.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацију Програма. 
 
   4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Посебан програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 42. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању измена и допуна Програма пословања  
   ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. ПРИХВАТАЈУ СЕ измене и допуне Програма пословања ЈКП “Чистоћа и 
зеленило” Зрењанин за 2020. годину - које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на 
седници одржаној дана 23.11.2020. године под бројем: 01-15/20-3. 
 

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин  да Градоначелнику града 
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 
Програма. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
  

Измене и допуне Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине 
његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 43. 
ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања JКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин за 
2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 
30.11.2020. године под бројем: 01-15/21-3 
 
   2. Саставни део Програма пословања JКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин за 
2021. годину чине и ценовници за услуге које пружа предузеће. 
 
  3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 
од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 
цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 
 
  4. НАЛАЖЕ СЕ JКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин да Градоначелнику града 
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 
Програма. 
 
  5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - JКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
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Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 
  
ТАЧКА: 44. 
ПРЕДМЕТ:  Финансијски извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  
   Зрењанин за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Финансијски извештај о пословању JКП “Пијаце и 
паркинзи” Зрењанин за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године који је усвојио 
Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 18.06.2020. године под бројем: 
9/69-1. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - JКП “Пијаце и паркинзи”  Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Финансијски извештај се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
 
 
ТАЧКА: 45. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о  
   коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Пијаце  
   и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Александар Коровљев. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на  Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета 
града Зрењанина за ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2020. годину, којe је усвојио 
Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 19.11.2020. године Одлуком 
број: 9/80-1. 
 
  2. Финансирање Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града 
Зрењанина за  ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2020. годину из тачке 1. Закључка 
вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину, а према 
расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2020.годину. 
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  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Одељењу за финансије 
Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним на основу 
Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈKП “Пијаце 
и паркинзи” Зрењанин за 2020. годину у року од 7 (седам) дана од дана преноса 
средстава из буџета града Зрењанина. 
 
  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - JКП “Пијаце и паркинзи”  Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Посебан програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 46. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања  
   ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Друга измена Програма пословања JKП “Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин за 2020. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године Одлуком број: 9/80-2. 
 
  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 
Програма. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП“Пијаце и паркинзи” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Друга измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини 
његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 47. 
ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања JKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 
2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 
30.11.2020. године под бројем: 9/82-1 
 
  2. Саставни део Програма пословања JKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 
2021. годину чини и ценовник за услуге које пружа предузеће. 
 
  3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 
од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 
цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 
 
  4. НАЛАЖЕ СЕ JKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 
Програма. 
 
  5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - JKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 48. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период 
    од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању за период од 01.01.2019. године до 
31.12.2019. године ЈКП “Градска топлана” Зрењанин који је усвојио Надзорни одбор 
предузећа на седници одржаној дана 22.06.2020. године под бројем: 4295/1. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈКП “Градска топлана” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
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ТАЧКА: 49. 
ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања JКП “Градска топлана” Зрењанин за 
2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 
30.11.2020. године под бројем: 8628/1. 
 
  2. НАЛАЖЕ СЕ JКП “Градска топлана” Зрењанин да Градоначелнику града 
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 
Програма. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - JКП “Градска топлана” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 50. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању “Јавног предузећа за урбанизам” 
Зрењанин за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници 
одржаној дана 03.07.2020. године под бројем: 47/10. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - “Јавном предузећу за урбанизам” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 
 

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
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ТАЧКА: 51. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по  
   Финансијском извештају за 2019. годину ''Јавног предузећа за урбанизам''  
   Зрењанин 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по Финансијском 
извештају за 2019. годину “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, коју је донео  
Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 17.11.2020. године под бројем 
50/10. 
 
  2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ “Јавно предузеће за урбанизам” Зрењанин да најкасније до 
31.12.2020. године изврши уплату 50% остварене добити на уплатни рачун  број: 840-
745143843-44 - Део добити јавних предузећа и других облика организовања, у корист 
нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 51-242. 
 
  3. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 
у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 
 
  4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
                -“Јавном предузећа за урбанизам” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
 
ТАЧКА: 52. 
ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања “Jaвног предузећа за урбанизам” 
Зрењанин за 2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 
одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 51/10. 
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  2. Саставни део Програма пословања “Jaвног предузећа за урбанизам”  
Зрењанин за 2021. годину чини и ценовник за услуге које пружа предузеће. 
 
  3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 
од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а који се односе на усвајање 
цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 
 
  4. НАЛАЖЕ СЕ “Jaвном предузећу за урбанизам” Зрењанин да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацију Програма. 
 
  5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - “Jaвном предузећу за урбанизам” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 
 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 53. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин  
   за период 01.01. – 31.12.2019. године 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању ЈП “Градска стамбена агенција” 
Зрењанин за период 01.01. - 31.12.2019. године који је усвојио Надзорни одбор 
предузећа на седници одржаној дана 30.10.2020. године под бројем: 170/258. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
 
 
ТАЧКА: 54. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели утврђене  
   добити по Финансијском извештају за 2019. годину ЈП ''Градска стамбена  
   агенција'' Зрењанин 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели утврђене добити по 
финансијском извештају за 2019. годину ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин,  
коју је донео  Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 17.11.2020. године 
под бројем 170/262. 
 
  2. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 
у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 
 
  3. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
                - ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 55. 
ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања JП “Градска стамбена агенција” 
Зрењанин за 2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 
одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 170/265 
 
  2. Саставни део Програма пословања JП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 
за 2021. годину чини и ценовник за услуге које пружа предузеће. 
 
  3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 
од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 
цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 
 
  4. НАЛАЖЕ СЕ JП “Градска стамбена агенција” Зрењанин да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацију Програма. 
 
  5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - JП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
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Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 56. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина  
   за 2019. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина 
за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор организације на седници одржаној дана 
17.11.2020. године, под бројем 871.  
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Туристичкој организацији Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
  

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 57. 
ПРЕДМЕТ:  План и програм пословања Туристичке организације града Зрењанина  
   за 2021. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Плана и Програма пословања Туристичке 
организације града Зрењанина за 2021. годину, коју је усвојио Управни  одбор ове 
организације на 46. седници одржаној дана 01.12.2020. године под бројем: 909. 
 

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2020. 
годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 
Зрењанина за 2021. годину. 
 

3. НАЛАЖЕ СЕ Туристичкој организацији града Зрењанина да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацији Програма. 
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4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Туристичкој организацији града  Зрењанина 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 
  План и Програм пословања се прилажу Изводу из записника и чине његов 
саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 58. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању Установе Резервати природе 
Зрењанин за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 28.02.2020. године под бројем: I-3-8/202-464. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Установа “Резервати Природе” Зрењанин 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 
део. 
 
 
ТАЧКА: 59. 
ПРЕДМЕТ:  Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Годишњег Програма пословања Установе 
„Резервати природе“ Зрењанин za 2021. годину, коју је усвојио Управни  одбор ове 
Установе на седници одржаној дана 01.12.2020. године под бројем: I-3-35/2020-1682. 
 

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2021. 
годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 
Зрењанина за 2021. годину. 
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  3. НАЛАЖЕ СЕ Установи „Резервати природе“ Зрењанина да Градоначелнику 
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 
реализацији Програма. 
 

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
                - Установи „Резервати природе“  Зрењанина 
                - Одељењу за финансије 
                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 
                - А р х и в и. 
 

Годишњи Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 
саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 60. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
  У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је: Мирјана Грујић. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин за 
2019. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Јавне установе “Спортски 
објекти” Зрењанин, на седници одржаној дана 10.02.2020. године, под бројем 161/1. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Јавној установи “Спортски објекти”,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 61. 
ПРЕДМЕТ:  Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе  
   ''Спортски објекти'' Зрењанин 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне 
установе „Спортски објекти“ Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 
Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 02.12.2020. 
године, под бројем  851/2. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 
 

Програм рада са финансијским планом се прилаже Изводу из записника и чини 
његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 62. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народног позоришта “Тоша Јовановић” 
Зрењанин за 2019. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног 
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, на седници одржаној дана 10.03.2020. године, 
под бројем 136/1. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 
  - Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 63. 
ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости План и програм рада Народног позоришта “Тоша 
Јовановић”, Зрењанин, за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор 
Народног позоришта “Тоша Јовановић”, на седници одржаној дана 01.12.2020. године, 
под бројем 460. 
 
  2. Финансирање програмa рада Народног позоришта “Тоша Јовановић”, 
Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 
средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 
  - Народном позоришту “Тоша Јовановић” у Зрењанину, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 
 

План и програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 64. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2019. годину    
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народног музеја Зрењанин, за 2019. годину, у 
датом тексту, коју је усвојио Управни одбор  Народног музеја Зрењанин, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, под бројем 01-882. 
 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Народном музеју Зрењанин, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
    
 
ТАЧКА: 65. 
ПРЕДМЕТ:  Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Народног музеја Зрењанин, за 2021. 
годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор  Народног музеја Зрењанин, на 
седници одржаној дана 01.12.2020. године, под бројем 01-912. 
 
  2. Финансирање програмa рада Народног музеја Зрењанин, за 2021. годину из 
тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина 
за 2021. годину. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Народном музеју Зрењанин, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 

Програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 66. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''  
   Зрењанин за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске народне библиотеке “Жарко 
Зрењанин” Зрењанин за 2019. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 
Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, на седници одржаној дана 
24.02.2020. године, под бројем 94. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 67. 
ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''  
   Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости План и програм рада Градске народне библиотеке 
“Жарко Зрењанин” Зрењанин, за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни 
одбор  Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин”Зрењанин, на седници одржаној 
дана 02.12.2020. године, под бројем 410. 
 
  2. Финансирање програмa рада Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” 
Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 
средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 
 

План и програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 68. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2019. годину, 
у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Зрењанин, на 
седници одржаној дана 21.02.2020. године, под бројем 144/2020-2. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Историјском архиву Зрењанин,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 69. 
ПРЕДМЕТ:  Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Историјског архива Зрењанина, за 2021. 
годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Историјског архива Зрењанина, 
на седници одржаној дана 30.11.2020. године, под бројем 728/2020. 
 

2. Финансирање програмa рада Историјског архива Зрењанина, за 2021. годину 
из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 
Зрењанина за 2021. годину. 
 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Историјском архиву Зрењанина, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 

Програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 70. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2019. годину, у 
датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанина, на седници 
одржаној дана 13.03.2020. године, под бројем 74/2020. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Културном центру Зрењанина,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 71. 
ПРЕДМЕТ:  Програм рада Културног центра Зрењанина за 2021. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Културног центра Зрењанина, за 2021. 
годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанина, на 
седници одржаној дана 02.12.2020. године, под бројем 369/20. 
 

2. Финансирање програмa рада Културног центра Зрењанина, за 2021. годину из 
тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина 
за 2021. годину. 
 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Културном центру Зрењанина, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 

Програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 72. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније  
   Ечка – Зрењанин за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка -
Зрењанин за 2019. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Савремене 
галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, на седници одржаној дана 26.02.2020. 
године, под бројем 89. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Савременој галерији Уметничке колоније Ечка - Зрењанин,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 73. 
ПРЕДМЕТ:  Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке  
   колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада са Финансијским планом Савремене 
галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, за 2021. годину, у датом тексту, коју је 
усвојио Управни одбор  Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, на 
седници одржаној дана 01.12.2020. године, под бројем 310. 
 

2. Финансирање програмa рада Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - 
Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 
средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Савременој галерији Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 

Програм рада са Финансијским планом се прилаже Изводу из записника и чини 
његов саставни део. 
 
  Председник је дао паузу од 20 минута. 
 
 После паузе, председник је констатовао да је присутан довољан број одборника 
за рад и пуноважно одлучивање.  
 
   
ТАЧКА: 74. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин  
   за 2019. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Завода зa заштиту споменика културе Зрењанин 
за 2019. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 21.02.2020. године, под бројем 
1-9/20. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 



 59 

ТАЧКА: 75. 
ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости План и програм рада Завода за заштиту споменика 
културе Зрењанин, за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор 
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 02.12.2020. 
године, под бројем 1-49/20. 
 
  2. Финансирање програмa рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 
за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима 
буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 

План и програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 76. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе  
   из Зрењанина за радну 2019/2020 годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске 
установе из Зрењанина за радну 2019/2020 годину, у датом тексту, који је усвојио 
Управни одбор Предшколске установе из Зрењанина, на седници одржаној дана 
10.09.2020. године, под бројем 3769/3. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Предшколској установи из Зрењанина,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада се прилаже Изводу из записника и 
чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 77. 
ПРЕДМЕТ:  Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за  
   радну 2020/2021 годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за 
радну 2020/2021. годину, у датом тексту, којe је усвојио Управни одбор Предшколске 
установе из Зрењанина, на седници одржаној дана 10.09.2020. године, под бројем 
3733/2. 
 
  2. Финансирање програмa рада Предшколске установе Зрењанин, за 2020/2021. 
годину  из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 
Зрењанина за 2021. годину. 
 
  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Предшколској установи из Зрењанина, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије  и 
  - Архиви. 
 

Годишњи план рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 78. 
ПРЕДМЕТ:  Финансијски план Предшколске установе Зрењанина за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости Финансијски план Предшколске установе, Зрењанин 
за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Предшколске установе, 
Зрењанин, на седници одржаној дана 02.12.2020. године, под бројем 5310. 
 
  2. Финансирање средстава предвиђених Финансијским планом Предшколске 
установе, Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 
расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Предшколској установи, Зрењанин, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
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Финансијски план се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 79. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина  
   за 2019. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад Града Зрењанина за 
2019. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 
Града Зрењанина, на седници одржаној дана 27.02.2020. године, под бројем 55100-
43/2020. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Центру за социјални рад Града Зрењанина,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 
 

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 80. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну  
   за 2019. годину Центра за социјални рад града Зрењанина 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. УСВАЈА СЕ Извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну за 
2019. годину Центра за социјални рад Града Зрењанина, у датом тексту, који је усвојио 
Управни одбор Центра за социјални рад Града Зрењанина, на седници одржаној дана 
27.02.2020. године, под бројем 55100-43/2020. 
 
  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Центру за социјални рад Града Зрењанина,   
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије, 
  - Архиви. 
 

Извештај се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 81. 
ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина  
   за 2021. годину 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Александар Коровљев. 
 
 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости План и програм рада Центра за социјални рад града 
Зрењанина за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Центра за 
социјални рад града Зрењанина, на седници одржаној дана 01.12.2020. године, под 
бројем 55100-251/2020. 
 

2. Финансирање програмa рада Центра за социјални рад града Зрењанина, за 
2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета 
града Зрењанина за 2021. годину. 
 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Центру за социјални рад града Зрењанина, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 
 

План и програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 82. 
ПРЕДМЕТ:  Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког  
   центра Зрењанин за 2021. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада службе ванинституционалне заштите 
Геронтолошког центра за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор 
Геронтолошког центра, на седници одржаној дана 30.11.2020. године, под бројем 4740. 
 
  2. Финансирање програмa рада Геронтолошког центра, за 2021. годину  из тачке 
1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 
2021. годину. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Геронтолошком центру у Зрењанину, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 

Програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 83. 
ПРЕДМЕТ:  План рада Центра за пружање услуга Социјалне заштите града 
   Зрењанина - МОСТ за 2021. годину 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости План рада Центра за пружање услуга социјалне 
заштите града Зрењанина - Мост, за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио 
Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, 
на седници одржаној дана 01.12.2020. године, под бројем 550-267/2020-1. 
 

2. Финансирање програмa рада Центра за пружање услуга социјалне заштите 
града Зрењанина - Мост, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 
расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, 
  - Одељењу за друштвене делатности, 
  - Одељењу за финансије и 
  - Архиви. 
 
 

План рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
 
 
ТАЧКА: 84. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне  
   школе “Серво Михаљ” Зрењанин  
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
          
      ЗОРИЦА КАРАЊАЦ, машински инжењер-лаборант, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ” Зрењанин, као представник 
родитеља               

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове 
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања. 
    Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
  Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
    Зорица Карањац именована је за члана Школског одбора Основне школе “Серво 
Михаљ” Зрењанин Решењем Скупштине града број 06-52-62/18-I, дана 15. јуна 2018. 
године (“Службени лист града Зрењанина” број 15/18), као представник родитеља.  
      Како дете именоване више није ученик ове школе, престао је основ да именована 
буде члан Школског одбора ове школе, па је потребно разрешити је.          
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Зорице Карањац дужности члана Школског одбора Основне школе “Серво 
Михаљ” Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
   1. Зорици Карањац, 
  2. Основној школи “Серво Михаљ” Зрењанин, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4. А р х и в и. 
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ТАЧКА: 85. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне школе  
   “Серво Михаљ” Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
          
      ГОРЈАНА ПОЊЕВИЋ-БАЛЛАНИ, предузетник, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана 
Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ” Зрењанин, као представник родитеља. 
               

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
      Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 
- пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а чланом 
128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 
решења, закључке, препоруке и упутства. 
      Савет родитеља, као овлашћени предлагач, дао је предлог да се Горјана Поњевић 
Баллани именује за члана Школског одбора ове школе, као представник родитеља.        
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Горјане Поњевић Баллани за члана Школског одбора Основне школе “Серво 
Михаљ” Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
  

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
        1. Горјани Поњевић Баллани, Зрењанин, Бечејска 63, 
       2. Основној школи “Серво Михаљ” Зрењанин, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  

4. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 86. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе  
   “Петар Кочић” Банатски Деспотовац 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПЕТАР 

КОЧИЋ” БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 
 

I 
 

      БОЈАНА ТОПАЛОВИЋ, економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Петар Кочић” Банатски Деспотовац, као представник 
родитеља. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Бојана Топаловић именована је за члана Школског одбора Основне школе “Петар 
Кочић” Банатски Деспотовац решењем Скупштине града Зрењанина, број 06-52-64/18-I, 
дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 15/18), као 
представник родитеља. 
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        Како именована није више у могућности да буде члан Школског одбора ове 
школе, из  разлога пресељења породице у Зрењанин, односно из разлога што дете 
именоване није више ђак ове школе, потребно је разрешити је. 
       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Бојане Топаловић дужности члана Школског одбора Основне школе “Петар 
Кочић” Банатски Деспотовац, као представника родитеља. 
 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Бојани Топаловић, Саве Ковачевића 55, Банатски Деспотовац, 
  2. Основној школи “Петар Кочић” Банатски Деспотовац, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4.  А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 87. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне школе  
   “Петар Кочић” Банатски Деспотовац  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПЕТАР 

КОЧИЋ” БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 
 

I 
 

      ИВАНА МИЈАТОВИЋ, дактилограф, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора 
Основне школе “Петар Кочић” Банатски Деспотовац, као представник родитеља. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
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 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Савет родитеља, као овлашћени предлагач, дао је предлог да се Ивана Мијатовић 
именује за члана Школског одбора ове школе, као представник родитеља.   
        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Иване Мијатовић за члана Школског одбора Основне школе “Петар Кочић ” 
Банатски Деспотовац, као представник родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 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. Ивана Мијатовић, Бранка Ћопића 34, Банатски Деспотовац, 
  2. Основној школи “Петар Кочић” Банатски Деспотовац, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4.  А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 88. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу четири члана Школског одбора Основне  
   школе “Стеван Книћанин” Книћанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 
 

I 
          
  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Стеван 
Книћанин” Книћанин, 
  
      - БИЉАНА РАКИТА, професор разредне наставе, представник запослених,       
      - БРАНКИЦА БИЛАЋ, израђивач хемијских производа, представник запослених, 
      - ОЛГИЦА СТЕВАНОВИЋ, трговац, представник родитеља, 
      - МАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, домаћица, представник родитеља 
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II 
 Ово Решење је коначно. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
   Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
 Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
       Биљана Ракита, Олгица Стевановић и Марина Милосављевић именоване су за 
чланове Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин Решењем 
Скупштине града  Зрењанина број 06-52-67/18-I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени 
лист града Зрењанина”, број 15/18), а Бранкица Билаћ Решењем број 06-24-39/20-I, дана 
28. фебруара 2020. године (“Службени лист града Зрењанина” број 2/20).  
        Биљана Ракита, Бранкица Билаћ и Олгица Стевановић поднеле су оставку на 
дужност члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин, а дете 
Марине Милосављевић више није ученик ове школе, па је престао основ да именоване 
буду чланови Школског одбора и потребно их је разрешити.   
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Биљане Раките и Бранкице Билаћ, дужности члана Школског одбора, као 
представника запослених и Олгице Стевановић и Марине Милосављевић, као 
представника родитеља. 
   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. Бранкици Билаћ, 
  2. Олгици Стевановић, 
  3. Биљани Ракита, 
  4. Марини Милосављевић, 
  5. Основној школи “Стеван Книћанин” Книћанин, 
  6. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  7. А р х и в и. 
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ТАЧКА: 89. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању четири члана Школског одбора Основне  
   школе “Стеван Книћанин” Книћанин 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 
 

I 
          
       ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” 
Книћанин, 
 
      - СОЊА ЋОРИЋ, проф. техничког образовања и машинства, представник 
запослених, 
      - МИЛКА БОГОЈЕВИЋ, дипломирани географ, представник запослених, 
      - САРА МИЛЕНКОВИЋ, представник родитеља,       
      - МИЛА МРЕЊИЦА, продавац, представник родитеља. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Наставничко веће Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин, као овлашћени 
предлагач, дало је предлог да се Соња Ћорић и Милка Богојевић именују за чланове 
Школског одбора, као представници запослених, а Савет родитеља, као овлашћени 
предлагач, дао је предлог да се за чланове Школског одбора из реда родитеља именују 
Сара Миленковић и Мила Мрењица. 
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      Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Соње Ћорић, Милке Богојевић, Саре Миленковић и Миле Мрењица за 
чланове Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Соњи Ћорић, Зрењанин, Барањска 26, 
  2. Милки Богојевић, Перлез, ул. Димитрија Туцовића 22а, 
  3. Сари Миленковић, Книћанин, Соње Маринковић 18, 
  4. Мили Мрењица, Книћанин, Војвођанска 201, 
  5. Основној школи “Стеван Книћанин” Книћанин, 
  6. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  7. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 90. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе  
   “Ђура Јакшић” Перлез 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЂУРА 

ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ 
 

I 
 

   ВИНКА СПАРИОСУЛ, спремачица, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез, као представник запослених. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
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 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117.  наведеног закона  утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Винка Спариосул именована је за члана Школског одбора Основне школе “Ђура 
Јакшић” Перлез решењем Скупштине града Зрењанина, број 06-52-74/18-I, дана 15. јуна 
2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 15/18), као представник 
запослених. 
        Винки Спариосул  је дана 8. априла 2020. године престао радни однос у школи 
тако да је престао и основ да буде члан Школског одбора Основне школе “Ђура 
Јакшић” Перлез, као представник запослених. 
      Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Винке Спариосул дужности члана Школског одбора Основне школе “Ђура 
Јакшић” Перлез. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Винки Спариосул, 
  2. Основној школи “Ђура Јакшић” Перлез, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4.  А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 91. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе  
   “Ђура Јакшић” Перлез  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЂУРА 

ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ 
 

I 
 

        МАРИКА КНЕЖЕВИЋ, спремачица, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез, као представник запослених. 
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II 
 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Наставничко веће Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез, као овлашћени 
предлагач, дало је предлог да се Марика Кнежевић именује за члана Школског одбора, 
као представник запослених.          
        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Марике Кнежевић за члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” 
Перлез, као представника запослених. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
      1. Марики Кнежевић, Перлез, Др Радослава Панића бр. 1, 
        2. Основној школи “Ђура Јакшић” Перлез, 

3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  

4. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 92. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе  
   “Б. Радичевић” Чента  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА 

 
I 
 

        ДРАГИЦА ЈАКШИЋ, наставник српског језика, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
члана Школског одбора Основне школе “Бранко Радичевић” Чента, као представник 
запослених. 
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117.  наведеног закона  утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Драгица Јакшић именована је за члана Школског одбора Основне школе “Бранко 
Радичевић” Чента решењем Скупштине града Зрењанина, број 06-52-78/18-I, дана 15. 
јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 15/18), као представник 
запослених. 
        Драгици Јакшић је престао радни однос у школи дана 23. децембра 2019. године, 
тако да је престао и основ да буде члан Школског одбора Основне школе “Бранко 
Радичевић” Чента, као представник запослених. 
        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Драгице Јакшић дужности члана Школског одбора Основне школе “Бранко 
Радичевић” Чента. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Драгици Јакшић, 
  2. Основној школи “Бранко Радичевић” Чента, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4.  А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 93. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе  
   “Б. Радичевић” Чента  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА 
 

I 
 

        АФРОДИТА ИЛИЋ, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе 
“Бранко Радичевић” Чента, као представник запослених. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Наставничко веће, као овлашћени предлагач, дало је предлог да се за члана 
Школског одбора Основне школе “Бранко Радичевић” Чента, именује Афродита Илић, 
као представник запослених. 
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        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Афродите Илић за члана Школског одбора Основне школе “Бранко 
Радичевић” Чента. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Афродити Илић, Чента, ул. Бранка Радичевића 45, 
  2. Основној школи “Бранко Радичевић” Чента, 
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4.  А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 94. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне   
   и средње школе “9. мај” Зрењанин 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ “9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне и средње школе 
“9. мај” Зрењанин,  
      - СТЕВО ЧОРОКАЛО, специјалиста ловства и шумарства, представник родитеља 
и 
      - ЗАГОРКА ЖИВАНКИЋ, дипломирани правник, представник родитеља. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
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 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Стево Чорокало и Загорка Живанкић именовани су за чланове Школског одбора 
Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин,  Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-52-87/18-I, дана 15. јуна 2018. године, као представници родитеља ("Службени 
лист града Зрењанина", број 15/18). 
       Како деца Стева Чорокала и Загорке Живанкић више нису ученици ове школе, 
престао је основ да именовани буду чланови Школског одбора ове школе и потребно их 
је разрешити. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Стева Чорокала и Загорке Живанкић дужности члана Школског одбора 
Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Стеву Чорокалу, 
  2. Загорки Живанкић, 
  3. Основној и средњој школи “9. мај” Зрењанин,   
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 95. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне   
   и средње школе “9. мај” Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ  “9. МАЈ”  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне и средње школе “9. мај” 
Зрењанин,  
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      - ТИМЕА ПАНДУРОВ, посластичар, представник родитеља и 
      - ТИМЕА КОМНЕНИЋ, продавац, представник родитеља. 
   

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Савет родитеља, као овлашћени предлагач, дао је предлог да се Тимеа Пандуров 
и Тимеа Комненић именују за чланове Школског одбора Основне и средње школе “9. 
мај” Зрењанин, као представници родитеља. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Тимее Пандуров и Тимее Комненић за чланове Школског одбора Основне и 
средње школе “9. мај” Зрењанин, као представнике родитеља. 
   На основу предлога Комисије за 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. Тимеи Пандуров, Зрењанин, ул. Мункачи Михаља 10а, 
  2. Тимеи Комненић, Зрењанин, ул. Хуњади Јаноша 99, 
  3. Основној и средњој школи “9. мај” Зрењанин,   
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 96. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  
   Зрењанинске гимназије Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       МАРИЈА ПОТУРИЦА БОДО, васпитач, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као представник родитеља. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана. 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог, и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Марија Потурица Бодо именована је за члана Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин, Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-79/18-I, дана 15. 
јуна 2018. године, као представник родитеља ("Службени лист града Зрењанина", број 
15/18). 
        Како дете именоване није више ученик Зрењанинске гимназије Зрењанин, 
престао је основ по ком је именована члан Школског одбора ове школе, па је потребно 
разрешити је.  
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Марије Потурица Бодо дужности члана Школског одбора Зрењанинске 
гимназије  Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења. 
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Марији Потурица Бодо, 
  2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,   
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 97. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  
   Зрењанинске гимназије Зрењанин   
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       БОБАН БУГАРСКИ, професор српског језика и књижевности, ИМЕНУЈЕ СЕ 
за члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као представник 
родитеља. 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Савет родитеља, као овлашћени предлагач, дао је предлог да се Бобан Бугарски 
именује за члана Школског одбора Зрењанинске гимназије, као представник родитеља. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Бобана Бугарског за члана Школског одбора Зрењанинске гимназије 
Зрењанин, као представника родитеља. 
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   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Бобану Бугарском, Зрењанин, Франкопанова 8, 
  2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,   
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4.  А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 98. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора  
   Економско-трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-

ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Економско-трговинске  
школе “Јован Трајковић” Зрењанин,  
 
     - ЛАЗАР ДОРОШКОВ, дипломирани агроекономиста, представник родитеља и 
     - АЛЕКСАНДАР ЈОСИМОВИЋ, дипломирани економиста, представник родитеља. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
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        Чланом 117.  наведеног закона  утврђени су, између осталог, и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. 
став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 
решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Лазар Дорошков и Александар Јосимовић  именовани су за чланове Школског 
одбора Економско-трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин, као представници 
родитеља, Решењем Скупштине града број 06-52-80/18-I, дана 15. јуна 2018. године 
("Службени лист града Зрењанина", број 15/18).  
        Како деца именованих више нису ученици ове школе, престао је основ да 
именовани буду чланови Школског одбора ове школе и потребно је разрешити их ове 
дужности.  
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Лазара Дорошкова и Алесандра Јосимовића дужности члана Школског 
одбора Економско-трговинске  школе “Јован Трајковић” Зрењанин, као представника 
родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Лазару Дорошкову, 
  2. Александру Јосимовићу, 
  3. Економско-трговинској  школи “Јован Трајковић” Зрењанин,  
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 99. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора  
   Економско-трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-

ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

        ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Економско-трговинске школе “Јован 
Трајковић” Зрењанин,  
 
        - ДИЈАНА ЈАЊИЋ, текстилни дизајнер, представник родитеља и 
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        - МАРИЈА ЦВЕЈИН, службеник-економиста, представник родитеља. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Савет родитеља, као овлашћени предлагач, дао је предлог да се Дијана Јањић и 
Марија Цвејин именују за чланове Школског одбора, као представници родитеља. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Дијане Јањић и Марије Цвејин за чланове Школског одбора Економско-
трговинске  школе “Јован Трајковић” Зрењанин, као представнике родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Дијани Јањић, Зрењанин, ул. Лазе Костића 38,  
  2. Марији Цвејин, Зрењанин, ул. Ресавска 18,  
  3. Економско-трговинској школи “Јован Трајковић” Зрењанин,  
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 100. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора  
   Техничке школе  Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

       РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин,  

 
         -  НАТАША ТРИФУЊАГИЋ, васпитач, као представник родитеља, 
         -  ЖЕЉКО БУЊЕВАЧКИ, машински техничар, као представник родитеља. 
             

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Наташа Трифуњагић и Жељко Буњевачки именовани су за чланове Школског 
одбора Техничке школе Зрењанин Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-
82/18-I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 15/18), као 
представници родитеља. 
        Како деца Наташе Трифуњагић и Жељка Буњевачког више нису ученици 
Техничке  школе Зрењанин, престао је основ по ком су именовани у орган управљања 
школе, као представници родитеља, па је потребно разрешити их. 
        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Наташе Трифуњагић и Жељка Буњевачког дужности чланова Школског 
одбора Техничке школе Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења. 
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Наташи Трифуњагић, 
  2. Жељку Буњевачком,   
       3. Техничкој школи Зрењанин,   
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 101. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора  
   Техничке школе Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

    ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Техничке школе Зрењанин,  
 

         -  БОЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, струковни медицински лабораторијски технолог, 
као представник родитеља, 
         -  БОБАН МИЈАНОВИЋ, електротехничар рачунара, као представник родитеља. 
                

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
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        Савет родитеља Техничке школе Зрењанин, као овлашћени предлагач, дао је 
предлог да се за чланове Школског одбора Техничке школе Зрењанин именују Бојана 
Младеновић и Бобан Мијановић, као представници родитеља. 
        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Бојане Младеновић и Бобана Мијановића за чланове Школског одбора 
Техничке школе Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Бојани Младеновић, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 20/3, 
  2. Бобану Мијановићу, Зрењанин, Јунака Милана Тепића 11/16,  
  3. Техничкој школи Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 50,  
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 102. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора  
   Хемијско-прехрамбене и текстилне  школе “Урош Предић” Зрењанин 
  
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-

ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 
текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, 
  
     - АЛЕКСАНДРА ПЕЊИН, професор разредне наставе, представник родитеља 
     - ЖЕЉКО МАРИЋ, трговац, представник родитеља. 
       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона 
одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог, и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Александра Пењин и Жељко Марић именовани су за чланове Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-52-83/18-I, дана 15. јуна 2018. године ("Службени 
лист града Зрењанина", број 15/18), као представници родитеља. 
        Како деца именованих нису више ученици ове школе, престао је основ по ком су 
именовани чланови Школског одбора ове школе, па је потребно разрешити их.  
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Александре Пењин и Жељка Марића дужности члана Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, као представника 
родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Александри Пењин, 
  2. Жељку Марићу, 
  3. Хемијско-прехрамбеној и текстилној школи “Урош Предић” Зрењанин,  
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 103. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора  
   Хемијско-прехрамбене и текстилне  школе  “Урош Предић” Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО - 
ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе “Урош Предић” Зрењанин,  
 
     - ВЕСНА ВУКСАН, конфекционар-кројач, представник родитеља, 
     - ТАТЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, синтетски полимер III, представник родитеља. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Савет родитеља, као овлашћени предлагач, дао је предлог да се за чланове 
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин 
именују Весна Вуксан и Татјана Младеновић, као представници родитеља. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Весне Вуксан и Татјане Младеновић за чланове Школског одбора Хемијско-
прехрамбене и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, као представникe родитеља. 
   На основу предлога Комисије за 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. Весни Вуксан, Меленци, Алексеја Толстоја 5, 
  2. Татјани Младеновић, Зрењанин, 9. маја 69,  
  3. Хемијско-прехрамбеној и текстилној школи “Урош Предић” Зрењанин,  
  4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  5. А р х и в и. 
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ТАЧКА: 104. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора  
   Средње пољопривредне школе Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње пољопривредне 
школе Зрењанин,  

 
         -  ЈЕЛЕНА МИЛИЋ, спремачица, као представник родитеља, 
         -  СЛАВИЦА ЋОРИЋ, економиста, као представник родитеља и 
         -  ДУШКО ВУЈАНОВ, електротехничар, као представник родитеља.  
 

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117.  наведеног закона  утврђени су, између осталог и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Јелена Милић, Славица Ћорић и Душко Вујанов именовани су за чланове 
Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин Решењем Скупштине града 
Зрењанина број 06-52-84/18-I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града 
Зрењанина”, бр. 15/18), као представници родитеља. 
        Како деца Јелене Милић, Славице Ћорић и Душка Вујанова нису више ученици 
Средње пољопривредне школе Зрењанин, престао је основ по ком су именовани у орган 
управљања школе, као представници родитеља, па је потребно разрешити их. 
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        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Јелене Милић, Славице Ћорић и Душка Вујанова дужности чланова 
Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Јелени Милић, 4. јула 16/21, Зрењанин, 
  2. Славици Ћорић, Војвођанска 1, Башаид, 
  3. Душку Вујанову, 9. јануар 1/6, Зрењанин, 
  4. Средњој пољопривредној школи Зрењанин,   
  5. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  6. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 105. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора  
   Средње пољопривредне школе Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

      ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Средње пољопривредне школе 
Зрењанин,  
 
            - МАРИЈАНА БАРИШИЋ, економски техничар, као представник родитеља, 
            - ИВАНА БОЈАНИЋ, трговац, као представник родитеља и   
            - ДРАГАНА МРШИЋ, наставник разредне наставе, као представник родитеља. 
               

II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19) прописано је да је 
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орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона 
одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 
школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени тест) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
        Савет родитеља Средње пољопривредне школе, као овлашћени предлагач, дао је 
предлог да се Маријана Баришић, Ивана Бојанић и Драгана Мршић именују за чланове 
Школског одбора, као представници родитеља. 
     Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Маријане Баришић, Иване Бојанић и Драгане Мршић за чланове Школског 
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин, као представнике родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
  1. Маријани Баришић, ул. 4. јули 11/5, Зрењанин, 
  2. Ивани Бојанић, ул. Филипа Филиповића 18, Зрењанин, 
  3. Драгани Мршић, ул. Црногорска 42, Зрењанин, 
  4. Средњој пољопривредној школи Зрењанин,   
  5. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  6. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 106. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора  
   Медицинске школе Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ   

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  СВЈЕТЛАНА ЖДРАЛЕ, доктор медицине - специјалиста педијатар - 
неонатолог, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, као представник родитеља. 
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II 
 Ово Решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог, и разлози за 
разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Свјетлана Ждрале именована је за члана Школског одбора Медицинске школе  
Зрењанин, Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-85/18-I, дана 15. јуна 2018. 
године, као представник родитеља ("Службени лист града Зрењанина", број 15/18). 
 Како дете Свјетлане Ждрале више није ученик Медицинске школе Зрењанин, 
престао је основ да именована буде члан Школског одбора ове школе и потребно ју је 
разрешити. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
разрешењу Свјетлане Ждрале дужности члана Школског одбора Медицинске школе  
Зрењанин, као представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Свјетлани Ждрале, 
  2. Медицинској школи  Зрењанин,   
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4. А р х и в и. 
 
 
ТАЧКА: 107. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора  
   Медицинске школе Зрењанин  
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ   

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

       МАЈА БУНДАЛО, медицинска сестра техничар, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана 
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин, као представник родитеља. 
       

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да 
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног 
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат 
чланова школског одбора. 
 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
 Савет родитеља Медицинске школе Зрењанин, као овлашћени предлагач, дао је 
предлог да се Маја Бундало именује за члана Школског одбора ове школе, као 
представник родитеља. 
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 
именовању Маје Бундало за члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин, као 
представника родитеља. 
   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања овог Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Маји Бундало, ул. Иве Андрића 45, Зрењанин,  
  2. Медицинској школи  Зрењанин,   
  3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 
животне средине и  
  4. А р х и в и. 
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ТАЧКА: 108. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације  
   над Јавним комуналним предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата''  
   Зрењанин 
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 
 
 

О Д Л У К А  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД 

ЈАВНО КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ "ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА 
НАПЛАТА" ЗРЕЊАНИН 

 
 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
 
 
ТАЧКА: 109. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града  
   Зрењанина Пушкаш Јаноша 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 Радмила Марковић Маћешић, председник Комисије за мандатна питања је 
прочитала Извештај наведене Комисије. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈАНОШУ ПУШКАШ одборнику Скупштине града 
Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке. 
 
 2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Одредбама  члана 46. став 1. тачка 1.  и став 2. и 3. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може 
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поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да 
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Одборник Скупштине града Зрењанина Јанош Пушкаш са изборне листе 
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР, поднео је оставку усмено на седници Скупштине града 
одржаној дана 18.12.2020. године.  
 На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 
текст) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-118/20-I од 
18.12.2020. године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног 
одборника и предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата 
истог одборника. 
 С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 
изборима, Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење 
као у диспозитиву. 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
 1. Јаношу Пушкаш, Зрењанин, ул. Бачка бр. 71, 
 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 
 3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина, 
 4. Одељењу за финансије, 
 5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 
 6. Архиви. 
 
 
 Председник је замолио Јаноша Пушкаш коме је престао мандат одборника да 
напусти одборничко место. 
 
 
ТАЧКА: 110. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града  
   Зрењанина Бакош Ервину  
 
 
 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
 
 
 Радмила Марковић Маћешић, председник Комисије за мандатна питања је 
прочитала Извештај наведене Комисије. 
 
 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина ЕРВИНА 
БАКОШ. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Одредбама члана 48. став 1, 5. и 6.  Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 
68/20), прописано је да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није 
био додељен мандат одборника, да мандат новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.  
 С обзиром да је Јаношу Пушкаш, престао мандат одборника Скупштине града 
Зрењанина подношењем усмене оставке, са изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR 
SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН 
ПАСТОР, то се у складу са цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима 
мандат додељује првом следећем кандидату на наведеној изборној листи коме није био 
додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника.  
 Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-118/20-I од 
18.12.2020. године утврдила да је Ервин Бакош први следећи кандидат на наведеној 
изборној листи коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу 
мандата одборника наведеном кандидату. 
 На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска 
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана 
18.12.2020. године Ервину Бакош уверење да је изабран за одборника Скупштине града 
Зрењанина. 
 Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 18.12.2020. године 
предложила Скупштини града да донесе Решење о потврђивању мандата одборника 
Ервина Бакош, што је и констатовала у свом Извештају број: 06-119/20-I. 
 
 С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових одборника, то је донето 
решење као у диспозитиву. 
 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења Решења.  
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Ервину Бакош, Лукино Село, ул. Маршала Тита. 13, 
 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 
 3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина, 
 4. Одељењу за финансије, 
 5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 
 6. Архиви. 
 
 Затим је новоизабрани одборник дао свечану изјаву. 
 
 
 Пошто се нико  више није јављао за реч, седница је завршена у 14,15 часова. 
 
 
 
 
 
         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  
    Светлана Грујић                                    Чедомир Јањић 
 
 
 
 
 
 
 
ЈХ/ 


