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На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града Зрењанина, дана ___________2021. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I  

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом на 

територији града Зрењанина (у даљем тексту: Савет) са циљем идентификовања 

кључних проблема и подизања нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом. 

 

II  

 

Савет чинe председник Савета и 20 чланова. 

Заменик председника Савета се бира из редова чланова на првој, конститутивној 

седници Савета већином гласова присутних чланова. 

Чланови, представници Удружења особа са инвалидитетом имају право на заменика, 

који их у случају одсуства мења са пуним правом одлучивања. 

 

III 

 

 У Савет именују се: 

 

За председника Савета: 

Симо Салапура, Градоначелник града Зрењанина 

 

За Чланове: 

1. Драго Илић, заступник Удружења за церебралну и дечију парализу Средњебанатски 

округ Зрењанин; 

2. Ненад Крбавац, заступник Удружења параплегичара Баната; 

3. Ружица Томић, заступник Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама “Сунцокрет” града Зрењанина; 

4. Злата Адамов, заступник Удружења мултипле склерозе средњи Банат Зрењанин; 

5. Крижик Атила, заступник Међуопштинске организације слепих и слабовидих 

Зрењанин; 

6. Ференц Закар, заступник Организације глувих и наглувих Зрењанин; 

7. Јовица Пилиповић, заступник Удружења ратних војних инвалида града Зрењанина; 

8. Стеван Радишић, заступник Савеза инвалида рада Војводине, Општинска 

организација инвалида рада Зрењанин; 

9. Снежана Олушки Влачић, начелник Школске управе; 

10. Дејан Димитријевић, директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање филијала Зрењанин; 

11. Игор Достанић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање филијала 

Зрењанин; 

12. Татјана Мијатовић, директор Националне службе за запошљавање филијала 

Зрењанин; 

13. Оливера Лисица, директор Центра за социјални рад града Зрењанина; 

14. Невена Монтресор, директор Центра за пружање услуга социјалне заштите града 
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Зрењанина; 

15. Тања Живанов, директор Геронтолошког центра Зрењанин; 

16. Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста Зрењанин; 

17. Јелка Ђорђевић, запослена у ЈП за урбaнизам Зрењанин; 

18. Снежана Вукић, директор Основна и средња школа “9.мај” - Зрењанин; 

19. Вукосава Ђапић Атанацковић, секретар Спортског савеза града Зрењанина и 

20. Јелена Драгић, начелник Одељења за друштвене делатности. 

 

 За заменике чланова представника Удружења особа са инвалидитетом: 

1. Данилка Вечи Радоњић, члан Удружења за церебралну и дечију парализу 

Средњебанатски округ Зрењанин; 

2. Милица Кнежевић, члан Удружења параплегичара Баната; 

3. Рада Радосављев, члан Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама “Сунцокрет” града Зрењанина; 

4. Михаљ Балинт, члан Удружења мултипле склерозе средњи Банат Зрењанин; 

5. Марија Ћук, члан Међуопштинске организације слепих и слабовидих Зрењанин; 

6. Маја Закар, члан Организације глувих и наглувих Зрењанин; 

7. Ђуро Рашић, члан Удружења ратних војних инвалида града Зрењанина; 

8. Миленко Павловић, члан удружења Савеза инвалида рада Војводине, Општинска 

организација инвалида рада Зрењанин. 

 

 IV 

 

Задатак Савета је да:  

- прати имплементацију и реализацију циљева Стратегије за унапређење положаја особа 

са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године и мера и 

активности предвиђених Акционим плановима за спровођење Стратегије који ће се 

доносити; 

- остварује континуирану сарадњу са институцијама и удружењима особа са 

инвалидитетом у циљу утврђивања приоритетних потреба и решавања актуелних 

проблема особа са инвалидитетом; 

- међусекторским деловањем допринесе подизању нивоа осетљивости заједнице на 

проблеме и потребе особа са инвалидитетом; 

- доприноси унапређењу квалитета живота особа са инвалидитетом кроз међусекторско 

деловање у решавању социјалних, здравствених, образовних, културних и др. питања; 

- успостави сарадњу са релевантним институцијама у другим градовима  и општинама 

у циљу формирања упоредне слике о положају особа са инвалидитетом у области 

социјалне заштите; 

- обавља и друге послове од значаја за укључивање особа са инвалидитетом у све сфере 

друштвеног живота у заједници. 

V 

 

 Стручне и административно - техничке послове за потребе Савета обављаће 

надлежна организациона јединица Градске управе града Зрењанина. 

 

VI 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању 

председника и чланова Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 24/16 и 5/17). 
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VII 

 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зрењанина”. 

 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Именованим лицима из тачке II. овог Решења, 

2. Одељењу за друштвене делатности, 

3. Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

4. Архиви 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н                                                    

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Чедомир Јањић 

                                                                                                         
                   

 

Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Члан 36. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број: 

17/20-пречишћен текст) прописује надлежности Скупштине града, а члан 128. став 1 

прописује да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 
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закључке, препоруке и упутства. 

 Доношењу Решења о образовању Савета за унапређење положаја особа са 

инвалидитетом на територији града Зрењанина приступило се ради праћења 

имплементације и реализације циљева Стратегије за унапређења положаја особа са 

инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године и мера и 

активности предвиђених Акционим плановима за спровођење Стратегије који ће се 

доносити, остваривање континуиране сарадње са институцијама и удружењима особа са 

инвалидитетом у циљу утврђивања приоритетних потреба и решавања актуелних 

проблема, допринос међусекторским деловањем о подизању нивоа осетљивости 

заједнице на проблеме и потребе особа са инвалидитетом и други. 

 На основу наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Решење о 

образовању Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији 

града Зрењанина у датом тексту. 

Решење о образовању Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом на 

територији града Зрењанина ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу града Зрењанина. 

 

Обрадила: 

Марија Милишић 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Јелена Драгић 

 

                           

В.Д. НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Милош Королија 

 


