БРOJ: 06-22/22-I
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 16. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 04.02.2022. године у
великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.
Седници је на почетку присуствовало 44 одборника.
Одсуство са данашње седнице пријавила је одборница Олгица Станков.
У току седнице приступила је одборница: Љиљана Новаковић.
Седници нису присуствовали следећи одборници: Срђан Барац, Бојана Беговић,
Светлана Вукобратовић Новковић, Дорина Гомбар, Марко Дупљановић, Лепа Жељски,
Бојана Жмирић, Радосав Јоцић, Бојан Костреш, Дубравка Краљ, Жељко Малушић,
Мирослав Маркуш, Александар Мартон, Оливер Митровић, Драган Петрин, Саша
Савић, Тешић Синиша, Немања Топић, Снежана Узелац, Дијана Фламан и Дејан Чапо.
Поред одборника седници су такође присуствовали: Саша Сантовац, заменик
Градоначелника; Стојанка Вучковић и Снежана Вучуревић, помоћнице Градоначелника;
Милош Королија, начелник Градске управе; Саша Кандић, Драган Ћапин, Војислав
Арсенов, Драган Вулешевић, др. Миле Ковачевић, Градаг Гуџев и Дејан Дамјановић,
чланови Градског већа; Љиљана Пецељ Лубурић, Ђина Даријевић, Јелена Драгић и
Софија Анђелковић, начелници Одељења у Градској управи; Милутин Ђуришић,
заменик начелника Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, руководилац Службе
у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској
управи; Павле Карлечик, шеф Службе за буџетску инспекцију, Горан Миливојев,
представник ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин; Александар Мартинов, в.д.
директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин; Илија Свилар, в.д. директора ЈКП
''Градска топлана'' Зрењанин, Дејан Карлечик в.д. директора Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Горан Маринковић, директор Културног центра
Зрењанина, Тања Лукић, представник Савремене галерије Уметничке колоније Ечка –
Зрењанин, др. Милан Миљуш, директор Апотеке Зрењанин, Невена Монтресор,
директор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост и
представници средстава јавног информисања.
Јањић.

Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир

Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за
рад и пуноважно одлучивање.
Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 16.
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 Извод из записника са 15. седнице Скупштине града која је одржана дана
17.12.2021. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Извод из записника.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 15. седнице Скупштине града одржане дана 17.12.2021. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДРЖАНЕ 17.12.2021. 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.
Такође је обавестио одборнике да су уз Сазив за данашњу седницу добили
предлоге дневног реда на основу предлога Градског већа града Зрењанина, Градског
већа града Зрењанина, ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, ЈКП ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин, Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин, Предшколске установе Зрењанин, Апотеке Зрењанин 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.
1. Председник је прочитао предлог Одборничкe групe ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Предлог Одлуке о информисању одборника Скупштине града од стране фирме
Pannonian water DOO о плановима и намерама везаним за Фабрику воде Зрењанин''
Представник предлагача Зоран Сандић 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
ДНЕВНИ РЕД
1. Предлог Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина
2. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин
3. Предлог Одлуке о радном времену Апотекарске установе Апотека Зрењанин
4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу
дистрибутивног гасовода МОР 16 БАР, ГМРС Елемир – МРС Тараш и ГМРС Елемир –
МРС Јанков Мост
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5. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације
''Граднулица'' у Зрењанину
6. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације
''Југоисток'' у Зрењанину
7. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у
јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом
8. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
9. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
10. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин
11. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе
Апотеке Зрењанин
12. Предлог Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и
издавање поврде о смрти
13. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин под бр. 3728 од 14. децембра 2021. године.
14. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
15. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2021.
годину
16. Предлог Закључка о давању сагласности на I измену програма пословања
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину
17. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину
18. Предлог Закључка о усвајању у целости Измене Годишњег плана рада за
радну 2021/2022. годину Предшколске установе Зрењанин
Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.
ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учествовалa je: Мирјана Грујић.
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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 донета
ОДЛУКА
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин
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 донета
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о радном времену Апотекарске установе
Апотека Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Мирјана Грујић и др
Милан Миљуш.
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 донета
ОДЛУКА
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу
дистрибутивног гасовода МОР 16 БАР, ГМРС Елемир – МРС Тараш
и 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
ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОР 16 БАР, ГМРС ЕЛЕМИР – МРС ТАРАШ
И ГМРС ЕЛЕМИР – МРС ЈАНКОВ МОСТ
Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
ТАЧКА: 5.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изради Измене и допуне 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
ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ГРАДНУЛИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ
Одлука са Изменом и допуном Плана генералне регулације се прилаже Изводу
из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације
''Југоисток'' 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
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ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ
Одлука са Изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу
из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 7.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања грађевинског
земљишта у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом
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
ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
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
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута "Јавног
предузећа за урбанизам'' Зрењанин број 69/10 који је донео Надзорни одбор "Јавног
предузећа за урбанизам'' Зрењанин на седници одржаној дана 5. јануара 2022. године.
II
Решење и Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 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
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног
позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин број 35 која је донета на седници Управног
одбора Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин одржаној дана 21. јануара
2022. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – 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
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин број 14 која је донета на седници
Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин одржаној
дана 24. јануара 2022. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
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 утврђени дневни ред допуни следећим тачкама:
- ''Предлог Решења о престанку мандата директора Апотеке Зрењанин'' и да то
буде тачка 19. утврђеног дневног реда,
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- ''Предлог Решења о именовању в.д, директора Апотеке Зрењанин'' и да то буде
тачка 20. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка 21. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора
Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка 22. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин'' и да то буде тачка 23. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин'' и да то буде тачка 24. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин'' и да то буде тачка 25. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин'' и да то буде тачка 26. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Центра за социјални рад града Зрењанина'' и да то буде тачка 27. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора
Центра за социјални рад града Зрењанина'' и да то буде тачка 28. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузеће ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'' и да то буде тачка 29.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузеће ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин и да то буде тачка 30.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин'' и да то буде тачка 31. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин'' и да то буде тачка 32. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин'' и да то буде тачка 33.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин'' и да то буде тачка 34.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја
Зрењанин'' и да то буде тачка 35. утврђеног дневног реда,
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- ''Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора
Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка 36. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' и да то буде тачка 37. утврђеног
дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' и да то буде тачка 38. утврђеног
дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра
за социјални рад града Зрењанина'' и да то буде тачка 39. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра
за социјални рад града Зрењанина'' и да то буде тачка 40. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - МОСТ'' и да то буде
тачка 41. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 42. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 43. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 44. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 45. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'' Книћанин'' и да то буде тачка 46. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'' Книћанин'' и да то буде тачка 47. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе
Зрењанин'' и да то буде тачка 48. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе
Зрењанин'' и да то буде тачка 49. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног
значаја за град Зрењанин'' и да то буде тачка 50. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка ликвидације над
Јавним предузећем ''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин'' и да то буде тачка 51.
утврђеног дневног реда,
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- ''Предлог Одлуке о покретању иницијативе за реализацију пројекта јавно –
приватног партнерства за затварање и потпуну санацију – ремедијацију постојеће
градске депоније – сметлишта у Зрењанину'' и да то буде тачка 52. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној
својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда'' и да то буде тачка 53.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобрењу заснивања
заложног права – хипотеке на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини
града Зрењанина'' и да то буде тачка 54. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин'' и да то буде тачка 55. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
Културног центра Зрењанина'' и да то буде тачка 56. 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
директора Апотеке Зрењанин'' и да то буде тачка 19. утврђеног дневног реда и након
гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата директора Апотеке Зрењанин'' и то је тачка 19. 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 именовању в.д,
директора Апотеке Зрењанин'' и да то буде тачка 20. утврђеног дневног реда и након
гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању в.д, директора Апотеке Зрењанин'' и то је тачка 20. 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 разрешењу
председника и чланова Управног одбора Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка
21. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног музеја
Зрењанин'' и то је тачка 21. 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 именовању
председника и чланова Управног одбора Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка
22. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја
Зрењанин'' и то је тачка 22. 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 разрешењу члана
Управног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин'' и да то
буде тачка 23. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу члана Управног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин'' и то је тачка 23. 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 именовању члана
Управног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин'' и да то
буде тачка 24. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању члана Управног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин'' и то је тачка 24. 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 разрешењу члана
Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' и да то буде тачка
25. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин'' и то је тачка 25. 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 именовању члана
Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' и да то буде тачка
26. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин'' и то је тачка 26. 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 разрешењу
председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и
да то буде тачка 27. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина'' и то је тачка 27. 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 именовању
председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и
да то буде тачка 28. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина'' и то је тачка 28. 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 разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузеће ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин'' и да то буде тачка 29. утврђеног дневног реда и након гласања
констатовао да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузеће ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'' и то је тачка 29. 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 именовању
председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузеће ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин'' и да то буде тачка 30. утврђеног дневног реда и након гласања
констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузеће ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'' и то је тачка 30. 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 разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин'' и
да то буде тачка 31. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин'' и то је тачка 31. 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 именовању
председника и чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин'' и
да то буде тачка 32. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет

ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин'' и то је тачка 32. утврђеног дневног реда.
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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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин'' и да то буде тачка 33. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин'' и то је тачка 33. 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 именовању
председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин'' и да то буде тачка 34. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин'' и то је тачка 34. 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 разрешењу члана
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка 35. утврђеног дневног
реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин'' и то је тачка
35. 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 именовању
председника и члана Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин'' и да то буде тачка
36. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Народног музеја
Зрењанин'' и то је тачка 36. утврђеног дневног реда.
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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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин'' и да то буде тачка 37. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин'' и то је тачка 37. 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 именовању
председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин'' и да то буде тачка 38. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин'' и то је тачка 38. 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 разрешењу
председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и да
то буде тачка 39. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина'' и то је тачка 39. 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 именовању
председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и да
то буде тачка 40. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
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О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина'' и то је тачка 40. 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 именовању
председника и чланова Надзорног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите
града Зрењанина - МОСТ'' и да то буде тачка 41. утврђеног дневног реда и након
гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина - МОСТ'' и то је тачка 41. 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 разрешењу чланова
Школског одбора Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 42.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин'' и то је тачка 42. 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 именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 43.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин'' и то је тачка 43. 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 разрешењу чланова
Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин'' и да то буде тачка
44. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
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О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин'' и то је тачка 44. 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 именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин'' и да то буде тачка
45. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин'' и то је тачка 45. 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 разрешењу члана
Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин'' и да то буде тачка 46.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин'' и то је тачка 46. 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 именовању члана
Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин'' и да то буде тачка 47.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин'' и то је тачка 47. 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 разрешењу чланова
Школског одбора Техничке школе Зрењанин'' и да то буде тачка 48. утврђеног дневног
реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
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О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин'' и то је
тачка 48. 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 именовању чланова
Школског одбора Техничке школе Зрењанин'' и да то буде тачка 49. утврђеног дневног
реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин'' и то је
тачка 49. 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 и допуни
Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин'' и да то буде тачка 50.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град
Зрењанин'' и то је тачка 50. 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 изменама Одлуке о
покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем ''Резервати природе
Зрењанина'' Зрењанин'' и да то буде тачка 51. утврђеног дневног реда и након гласања
констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем
''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин'' и то је тачка 51. 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 покретању
иницијативе за реализацију пројекта јавно – приватног партнерства за затварање и
потпуну санацију – ремедијацију постојеће градске депоније – сметлишта у Зрењанину''
и да то буде тачка 52. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је
већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о покретању иницијативе за реализацију пројекта јавно – приватног
партнерства за затварање и потпуну санацију – ремедијацију постојеће градске
депоније – сметлишта у Зрењанину'' и то је тачка 52. 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 покретању поступка
отуђења непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених
понуда'' и да то буде тачка 53. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да
је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини града Зрењанина
прикупљањем писмених понуда'' и то је тачка 53. 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 стављању ван снаге
Одлуке о одобрењу заснивања заложног права – хипотеке на неизграђеном
грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина'' и да то буде тачка 54.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобрењу заснивања заложног права – хипотеке
на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина'' и то је
тачка 54. 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 давању сагласности
на Одлуку о измени и допуни Статута Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин'' и
да то буде тачка 55. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин'' и то је тачка 55. утврђеног дневног реда.
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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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о давању сагласности
на Одлуку о измени Статута Културног центра Зрењанина'' и да то буде тачка 56.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Културног центра
Зрењанина'' и то је тачка 56. утврђеног дневног реда.
Затим се наставило са радом по тачки 11. утврђеног дневног реда.
ТАЧКА: 11.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе
Апотеке 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
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Апотекарске установе Апотеке Зрењанин број
01.2-1 која је донета на седници Управног одбора Апотекарске установе Апотеке
Зрењанин одржаној дана 27. јануара 2022. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
ТАЧКА: 12.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање поврде о смрти
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
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА
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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
06-42-5/21-I од 31. марта 2021. године, са изменом решења број 06-168-22/21-I од 17.
децембра 2022. године, у тачки I. после редног броја 62, додају се редни бројеви 63, 64.
и 65. који гласе:
"63. Медић др Тамара, доктор медицине у хитној медицинској помоћи, 23000
Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића бр. 42/21
64. Павасовић др Олга, доктор медицине, 11000 Београд, Звечанска 50
65. Ковачевић др Ивана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Југ Богдана
29/2/12."
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 тачке I ове измене решења,
4. Одељењу за општу управу,
5. Одељењу за финансије,
6. Одељењу за друштвене делатности,
7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и
8. А р х и в и
ТАЧКА: 13.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин под бр. 3728 од 14. децембра
2021. 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ‘’Водовод и
канализација’’ Зрењанин под бр. 3728 од 14. децембра 2021. године.
II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин и
- Архиви.
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 14.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка
ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
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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
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка ЈП „Градска стамбена
агенција“ Зрењанин, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној
дана 21.01.2022. године под бројем: 120/327.
2. Одлука о покрићу губитка 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: 15.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију 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
ЗАКЉУЧАК
о Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина
за 2021. годину
1. Скупштина града Зрењанина констатује да је разматрала Извештај о раду
Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2021. годину.
У току 2021. године извршена је инспекцијска контрола примене закона у
области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења
буџетских средстава код 12 корисника средстава буџета града Зрењанина. У
Записницима о извршеној инспекцијској контроли утврђено је укупно 75 неправилности
и наложено 60 мера за њихово отклањање.
Служба за буџетску инспекцију је у току 2021. године поднела Прекршајном суду
3 захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица корисника
буџетских средстава код којих су утврђене неправилности.
2. ЗАКЉУЧАК СА ИЗВЕШТАЈЕМ ДОСТАВИТИ:
- Градоначелнику
- Служби за буџетску инспекцију
- Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.
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Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 16.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о давању сагласности на I измену програма пословања
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учествоваo je: 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
ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на I измена програма пословања ЈKП “Пијаце и
паркинзи” Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на
седници одржаној дана 25.01.2022. године Одлуком број: 9/113-1.
2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију
Програма.
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.
I измена програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов
саставни део.
ТАЧКА: 17.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. 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
ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне програма пословања ЈКП “Градска
топлана” Зрењанин за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на
седници одржаној дана 21.01.2022. године Одлуком број: 369/1.
2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Градска топлана” Зрењанин да Градоначелнику града
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију
Програма.
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3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈКП “Градска топлана” 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 прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
ТАЧКА: 18.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о усвајању у целости Измене Годишњег плана рада за
радну 2021/2022. годину 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ у целости Измена Годишњег плана рада за радну 2021/2022.
Годину Предшколске установе, Зрењанин, у датом тексту, коју је усвојио Управни
одбор Предшколске установе, Зрењанин, на седници одржаној дана 21.01.2022. године,
под бројем 538.
2. Финансирање програмa рада Предшколске установе, Зрењанин, за 2022.
годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града
Зрењанина за 2022. годину.
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Предшколској установи, Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.
Измена Годишњег плана рада се прилаже Изводу из записника и чини његов
саставни део.
ТАЧКА: 19.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата директора Апотеке 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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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
AПOTEKЕ ЗРЕЊАНИН
I
Др МИЛАНУ МИЉУШУ, престаје мандат директора Апотеке Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 116. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.25/19)
утврђено је између осталог, да се директор здравствене установе именује на период од
четири године и може бити поново именован.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града именује и
разрешава Управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и
службе чији је оснивач град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина
града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 19. Статута Апотеке Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', број
9/07, 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 и 2/21), регулисано је, између осталог, да се
директор Апотеке именује на период од четири године, највише два пута узастопно.
У складу са напред наведним, Комисија за персонална питања је утврдила
Предлог Решења о престанку мандата директора Апотеке Зрењанин, др Милана
Миљуша.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скуптшина 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. Др Милану Миљушу,
2. Апотеци Зрењанин и
3. А р х и в и.
ТАЧКА: 20.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању в.д, директора Апотеке 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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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН
I
ДР МИЛАН МИЉУШ, именује се за в.д. директора Апотеке Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Члана 117. Закона о здравственој заштити ('''Сл. гласник РС'', бр. 25/19),
утврђено је, између осталог, да ће оснивач именовати вршиоца дужности директора
здравствене установе на период не дужи од шест месеци. Чланом 36. став 1. тачка 12.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен
текст) утврђено је да Скупштина града именује и разрешава управни одбор, надзорни
одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач град, а чланом 128.
став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 6. Одлуке о преузимању оснивачких права над здравственом установом
Апотека Зрењанина (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 13/06 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 14/09) регулисано је, између осталог, да оснивач именује и
разрешава и директора наведене установе.
У члану 20. Статута Апотеке Зрењанин, (''Службени лист града Зрењанина'', број
9/07, 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 и 2/21), утврђено је, између осталог, да
оснивач именује в.д. директора уколико Управни одбор Апотеке не изврши избор
кандидата за директора.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
др Милана Миљуша за в.д. директора Апотеке Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скуптшина 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. др Милану Миљушу,
2. Апотеци Зрењанин и
3. А р х и в и.
ТАЧКА: 21.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Народног музеја Зрењанин
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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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланoва Управног одбора
Народног музеја Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈАСМИНА ТУТОРОВ, историчар уметности,
ЧЛАНОВИ:
- КРИСТИЈАН БЕРТА,
- САША КАНДИЋ,
- Мр МИЛАН ГРАХОВАЦ, сликар рестауратор, представник запослених и
- МАРИЈА ШНАЈДЕР, музејски водич, представник запослених.
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Народног музеја Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/11, 29/16, 18/19, 33/20 и 34/21) регулисано је, између осталог, да
Управни одбор има пет чланова, да чланове Управног одбора именује и разрешава
оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а чланом
26б регулисано је да дужност члана Управног одбора Музеја престаје истеком мандата
и разрешењем, а наведени су и случајеви разрешења пре истека мандата члановима
Надзорног одбора.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Управног одбора Народног музеја Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Саши Кандићу,
2. Јасмини Туторов,
3. Кристијану Берти,
4. Мр Милану Граховцу,
5. Марији Шнајдер,
6. Народном музеју Зрењанин и
7. А р х и в и.
ТАЧКА: 22.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора
Народног музеја 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Народног музеја
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈАСМИНА ТУТОРОВ, историчар уметности.
ЧЛАНОВИ:
- ТАЊА ЛУКИЋ, дипломирани економиста,
- ДАРКО ЂОРЂЕВИЋ, техничар за компјутерско управљање,
- ИВАНА АРАЂАН, мастер историчар уметности, представник запослених,
-АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ, електротехничар аутоматике, представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
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Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Народног музеја Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/11, 29/16, 18/19, 33/20 и 34/21) регулисано је, између осталог, да
Управни одбор има пет чланова, да чланове Управног одбора именује и разрешава
оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а чланом
26а регулисано је, између осталог, да чланове Управног одбора из реда запослених
оснивачу предлаже репрезентативни синдикат тако што утврђује листу кандидата коју
чине сви запослени у Музеју који прихвате кандидатуру.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
председника Јасмине Туторов и чланова Тање Лукић, Дарка Ђорђевића, Иване Арађан и
Александра Петрова за чланове Управног одбора Народног музеја Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Туторов,
2.Тањи Лукић,
3. Дарку Ђорђевићу,
4. Ивани Арађан,
5. Александру Петрову,
6. Народном музеју Зрењанин и
7. А р х и в и.
ТАЧКА: 23.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН
I
МИЛОРАД МАНОЈЛОВИЋ, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног
одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин.
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II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 17. Статута Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број 1/10, 5/17, 37/17 и 26/21) регулисано је, између
осталог, да председника и чланове Управног одбора именује оснивач на четири године,
са могућношћу да буду поново именовани и да се два члана Управног одбора именују
из реда запослених у Библиотеци, на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке.
Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда
носилаца основне тј. програмске делатности.
Сагласно одредбама наведеног члана 17. Статута Градске народне библиотеке
“Жарко Зрењанин” Зрењанин, оснивач и разрешава председника и чланове Управног
одбора исте.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Милорада Манојловића дужности члана Управног одбора Градске народне библиотеке
“Жарко Зрењанин” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Милораду Манојловићу,
2. Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин и
3. А р х и в и.
ТАЧКА: 24.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 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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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН
I
АДРИЈАНА ДАМЈАНОВ, мастер економије, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног
одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин.
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 17. Статута Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број 1/10, 5/17, 37/17 и 26/21) регулисано је, између
осталог, да председника и чланове Управног одбора именује оснивач на четири године,
са могућношћу да буду поново именовани и да се два члана Управног одбора именују
из реда запослених у Библиотеци, на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке.
Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из
реда носилаца основне тј. програмске делатности.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
Адријане Дамјанов за члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко
Зрењанин” Зрењанин, као представника јединице локалне самоуправе.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Адријани Дамјанов,
2. Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин и
3. А р х и в и.
ТАЧКА: 25.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе 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
РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
БОЈАН КОЈИЧИЋ, дипломирани историчар уметности, РАЗРЕШАВА СЕ
дужности члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин
Зрењанина, као представник запослених, на лични захтев.
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 38. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је, између осталог, да дужност члана
Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин престаје истеком
мандата и разрешењем. Оснивач Завода разрешиће члана Управног одбора пре истека
мандата, између осталог и на лични захтев.
Именовани је дана 10.01.2022. године поднео писану оставку на место члана
Управног одбора, те је потребно да се исти разреши наведене дужности.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу Бојана Којичића, члана Управног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин, као представника запослених.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бојану Којичићу,
2. Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин и
3. A р х и в и.
ТАЧКА: 26.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе 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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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
СПОМЕНКА УРОШЕВИЋ, архитекта, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин Зрењанина, као представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 31. и 32. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је, између осталог, да
Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин има пет чланова, да
чланове Управног одбора именује оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности и да се два члана именују из реда запослених у Заводу на предлог
репрезентативног синдиката Завода.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању Споменке Урошевић за члана Управног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин, као представника запослених.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Споменки Урошевић,
2. Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин и
3. A р х и в и.
ТАЧКА: 27.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

34
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Управног одбора Центра
за социјални рад града Зрењанина,
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈАСМИНА ШАЈБЕР, хемијски техничар.
ЧЛАНОВИ:
- ИГОР МАЛУШИЋ, електротехничар,
- МИЛЕНА ПРСТОЈЕВИЋ, пензионер,
- ХЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ, дипл. правник, представник запослених и
- СВЕТЛАНА ПИЛИПОВИЋ, административни радник.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. Статута Центра за социјални рад (''Службени лист града Зрењанина'',
број 19/11) регулисано је, између осталог, да Управни одбор Центра има пет чланова и
да га чине два представника по предлогу запослених и три представника оснивача и да
чланове Управног одбора именује оснивач, на четири године.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад града Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Шајбер,
2. Игору Малушићу,
3. Светлани Пилиповић,
4. Милени Прстојевић,
5. Хелени Ковачевић,
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6. Центру за социјални рад града Зрењанина и
7. А р х и в и.
ТАЧКА: 28.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора
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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина,
ПРЕДСЕДНИК:
- ЗОРАН ИВАНОВИЋ, средња стручна спрема.
ЧЛАНОВИ:
- ИГОР МАЛУШИЋ, електротехничар,
- ДАНИЈЕЛА ОБРАДОВИЋ, дефектолог,
- ХЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник, представник запослених,
-СВЕТЛАНА ПИЛИПОВИЋ, административни радник, представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.

III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
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оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. Статута Центра за социјални рад (''Службени лист града Зрењанина'',
број 19/11) регулисано је, између осталог, да Управни одбор Центра има пет чланова, да
га чине два представника по предлогу запослених и три представника оснивача, од
којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права
социјално угрожених лица, ако на територији за коју је основан Центар за социјални
рад делује и има седиште такво удружење и да чланове Управног одбора Центра
именује оснивач, на четири године. Одредбом чланом 31. став 1. Статута регулисано је
да за члана Управног одбора може бити предложено свако лице из реда запослених у
Центру, осим директора.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
Зорана Ивановића за председника, Игора Малушића, Данијеле Обрадовић, Хелене
Ковачевић и Светлане Пилиповић за чланове Управног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорану Ивановићу,
2. Игору Малушићу,
3. Данијели Обрадовић,
4. Хелени Ковачевић,
5. Светлани Пилиповић,
6. Центру за социјални рад града Зрењанина и
7. А р х и в и.
ТАЧКА: 29.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, због истека мандата:
ПРЕДСЕДНИК:
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- СОЊА МИЛИНКОВ, дипл. инг. Менаџмента.
ЧЛАНОВИ:
- ЉИЉАНА СТАНИЖАН, дипл. Економиста,
- ДАНИЦА КЕСИЋ, дипл. правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 12. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
“Пијаце и паркинзи” Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 7/17 пречишћен текст), регулисано је између осталог да председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава оснивач на период од четири године, од којих је један члан
Надзорног одбора из реда запослених.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 33. Статута Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/13, 29/16 и 14/17), регулисано је, између
осталог, да председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач, а
чланом 34. наведеног Статута регулисано је, између осталог, да мандат члановима
Надзорног одбора траје четири године и да мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу Соње
Милинков, Љиљане Станижан и Данице Кесић, дужности председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Соњи Милинков,
2. Љиљани Станижан,
3. Даници Кесић,
4. ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин и
5. A р х и в и.
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ТАЧКА: 30.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
- СОЊА МИЛИНКОВ, дипл. инг. менаџмента
ЗА ЧЛАНА
- ЉИЉАНА СТАНИЖАН, дипл. економиста.
- ДАНИЦА КЕСИЋ, дипл. правник, представник запослених.
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), регулисано је између осталог, да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач, а чланом
128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 12. 14. и 14а. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/17пречишћен текст), регулисан је поступак и услови за именовање председника и чланова
Надзорног одбора.
Чланом 33., 34., 35., 37. и 37а. Статута Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин, (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/13, 29/16 и 14/17),
регулисан је поступак и услови за именовање председника и чланова Надзорног одбора.
Надзорни одбор се именује на период од четири године.
Имајући у виду напред наведено, Комисија за персонална питања утврдила је
предлог Решења о именовању Соње Милинков за председника, Љиљане Станижан и
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Данице Кесић за чланове Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Соњи Милинков,
2. Љиљани Станижан,
3. Даници Кесић, ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин,
4. ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 31.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
''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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора ''Јавног
предузећа за урбанизам'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. ЖАРКО ПАНДУРОВ, дипл. правник.
ЧЛАНОВИ:
2. ГОРАН МАРКОВИЋ, дипл. инг. машинства,
3. ЗОРИЦА КАРАПАНЏИН, дипл. правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
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Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 12. Одлуке о оснивању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 2/19 - пречишћен текст и 32/19), регулисано је
између осталог, да председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан
Надзорног одбора из реда запослених, а два члана су представници основача, именује и
разрешава оснивач.
Надзорни одбор именује се на период од четири године.
Чланом 25. Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 10/18 - пречишћен текст 14/18, 8/19, 33/20 и 11/21), регулисано је,
између осталог, као и у горе наведеној Одлуци ко именује и разрешава председника и
чланове Надзорног одбора овог предузећа.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о разрешењу Жарка
Пандурова, дужности председника, а Горана Марковића и Зорице Карапанџин
дужности чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Жарку Пандурову,
2. Горану Марковићу,
3. Зорици Карапанџин, ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,
4. ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 32.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
''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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ЖАРКО ПАНДУРОВ, дипл. правник.
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ЗА ЧЛАНА:
2. ГОРАН МАРКОВИЋ, дипл. инг. машинства,
3. ЗОРИЦА КАРАПАНЏИН, дипл. правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 12. и чланом 13. Одлуке о оснивању ''Јавног предузећа за урбанизам''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 2/19 - пречишћен текст и 32/19)
регулисан је поступак, мандат и услови за именовање председника и чланова
Надзорног одбора.
Надзорни одбор се именује на период од четири године.
Чланом 25. и чланом 27. Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин,
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 10/18 - пречишћен текст, 14/18, 8/19, 33/20 и
11/21), регулисан је поступак и услови за именовање председника и чланова Надзорног
одбора.
Имајући у виду напред наведено, Комисија за персонална питања утврдила је
предлог Решења о именовању Жарка Пандурова за председника, Горана Марковића и
Зорицу Карапанџин за чланове Надзорног одбора ''Јавног предузећа за урбанизам''
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Жарку Пандурову,
2. Горану Марковићу,
3. Зорици Карапанџин,
4. ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 33.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
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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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног
предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, због истека мандата.
ПРЕДСЕДНИК:
1. АЛЕКСАНДАР ПЕРИН, дипл. економиста.
ЧЛАНОВИ:
2. ИЛЕАНА БОБЕК, дипл. агроекономиста,
3. ПЕРСИДА ЖИВАНОВ, дипл. правник, представник запослених.
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 12. и 13. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 8/18-пречишћен
текст и 4/21) регулисано је, између осталог, да председника и чланове Надзорног
одбора именује надлежни орган оснивача на период од четири године и да мандат
председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 22. Статута Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин,
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 29/17-пречишћен текст и 29/18), регулисано је,
између осталог, као и у горе наведеној Одлуци ко именује и разрешава председника и
чланове Надзорног одбора овог предузећа.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
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Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Александру Перину,
2. Илеани Бобек,
3. Персиди Живанов,
4. ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 34.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
1. БЕЛА ФОДОР, дипл. инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији
нафте и гаса.
ЧЛАНОВИ:
2. МАРКО ГУЏЕВ, специјалиста струковни менаџер,
3. ПЕРСИДА ЖИВАНОВ, дипл. правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
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Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 12. и чланом 14. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 8/18пречишћен текст и 4/21), регулисан је поступак и услови за именовање председника и
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин.
Чланом 22. и 23. Статута Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин, (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 29/17-пречишћен текст и 29/18),
регулисан је поступак и услови за именовање председника и чланова Надзорног одбора.
Надзорни одбор се именује на период од четири године.
Имајући у виду напред наведено, Комисија за персонална питања утврдила је
предлог Решења о именовању Бела Фодора, Марка Гуџева и Персиде Живанов за
председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бела Фодору,
2. Марку Гуџеву,
3. Персиди Живанов, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин,
4. ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 35.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја
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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ЗРЕЊАНИН
I
НАТАША КНЕЖЕВИЋ, дипломирани биолог, представник запослених,
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин.
II

45
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. Статута Народног музеја Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/11, 29/16, 18/19, 33/20 и 34/21) регулисано је, између осталог, да
чланове Надзорног одбора Музеја именује и разрешава оснивач, а чланом 33а
регулисано је да дужност члана Надзорног одбора престаје истеком мандата и
разрешењем, а наведени су и случајеви разрешења чланова Надзорног одбора пре
истека мандата.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Наташе Кнежевић дужности члана Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Наташи Кнежевић,
2. Народном музеју Зрењанин и
3. A р х и в и.
ТАЧКА: 36.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора
Народног музеја 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК :

46
- МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ, средња стручна спрема.
ЧЛАН:
- АЛЕКСАНДРА КУРЈАК, економиста, представник запослених.
II

Ово Решење је коначно.

III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. Статута Народног музеја Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 14/11, 29/16, 18/19, 33/20 и 34/21) регулисано је, између осталог, да
Надзорни обор има три члана које именује и разрешава оснивач, а председника именује
оснивач из реда чланова Надзорног одбора. Чланом 31а Статута регулисано је, између
осталог, да члана Надзорног одбора из реда запослених оснивачу предлаже
репрезентативни синдикат тако што утврђује листу кандидата коју чине сви запослени у
Музеју који прихвате кандидатуру.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
Милице Петровић за председника Надзорног одбора и Александре Курјак, за члана
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин, као представника запослених.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Милици Петровић,
2. Александри Курјак,
3. Народном музеју Зрењанин и
4. А р х и в и.
ТАЧКА: 37.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Завода за заштиту споменика културе 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
РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
- НЕДЕЉКО БЈЕЛИЋ,пензионер
ЧЛАНОВИ:
- ПЕТАР КРСТИЋ, хемијски техничар
- ГОРДАНА СТОЈИН, представник запослених
II
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 39. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је да Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Завода и да има три члана. Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава оснивач, у складу са законом.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Недељку Бјелићу,
2. Петру Крстићу,
3. Гордани Стојин,
4. Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин и
5. A р х и в и.
ТАЧКА: 38.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
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Завода за заштиту споменика културе 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин:
ПРЕДСЕДНИК:
- НЕДЕЉКО БЈЕЛИЋ, пензионер
ЧЛАНОВИ:
- АНАСТАЗИЈА ТОТ-РИМАИ, професор физике
- ДЕЈАН ЖИГИЋ, археолог, представник запослених
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 46. став 2. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 13/16,
30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), регулисано је да у надзорни одбор установе која се
оснива у складу са чланом 24. став 1 закона , односно за коју се изменом оснивачког
акта утврди да је од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне
посебности и очување националног идентитета националне мањине, најмање један члан
надзорног одбора именује се на предлог одговарајућег националног савета националне
мањине. Када више националних савета националних мањина даје предлог за члана
надзорног одбора, предлог заједнички подносе сви заинтересовани национални савети
националних мањина.
Национални савет мађарске националне мањине означио је Завод за заштиту
Споменика културе као установу од посебног значаја за очување идентитета мађарске
националне мањине.
Национални савет мађарске националне мањине дао је предлог да се Анастазија
Тот-Римаи, професор физике именује за члана Надзорног одбора.
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 39. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је да Надзорни одбор обавља надзор над
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пословањем Завода и да има три члана. Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава оснивач, у складу са законом. Чланом 40. Статута регулисано је,
између осталог, да се члан Надзорног одбора из реда запослених именује на предлог
Репрезентативног синдиката.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Недељку Бјелићу,
2. Анастазији Тот-Римаи,
3. Дејану Жигићу,
4. Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин и
5. A р х и в и.
ТАЧКА: 39.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора
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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора Центра
за социјални рад града Зрењанина:
ПРЕДСЕДНИК:
- ДУШИЦА ЂУРИЋ, дипломирани економиста
ЧЛАН:
- ЂУРО ЂУРИЋ, дипломирани социјални радник, представник запослених
II
Ово Решење је коначно.
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III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 35. Статута Центра за социјални рад (''Службени лист града Зрењанина'',
број 19/11) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор има три члана, да га чине
два представника оснивача и један представник по предлогу запослених и да чланове
Надзорног одбора именује оснивач, на четири године.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Душице Ђурић и Ђура Ђурића дужности председника и члана Надзорног одбора
Центра за социјални рад града Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Душици Ђурић,
2. Ђуру Ђурићу,
3. Центру за социјални рад града Зрењанина и
4. А р х и в и.
ТАЧКА: 40.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора
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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина:
ПРЕДСЕДНИК:
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- БРАНКО ВИДРИЋ, дипломирани правник
ЧЛАН:
- ЗОРИЦА МИЛИВОЈЕВ, дипломирани социјални радник, представник
запослених
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 35. Статута Центра за социјални рад града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 19/11) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор Центра
има три члана, да га чине два представника оснивача и један представник по предлогу
запослених и да чланове Надзорног одбора Центра именује оснивач на четири године.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
Бранка Видрића за председника и Зорицу Миливојев за члана Надзорног одбора Центра
за социјални рад града Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бранку Видрићу,
2. Зорици Миливојев,
3. Центру за социјални рад града Зрењанина и
4. А р х и в и.
ТАЧКА: 41.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - МОСТ
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост:
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈАНКО ШЋАСНИ, металостругар
ЧЛАНОВИ:
- ДРАГАНА КРЕЧЕВ, средња стручна спрема
- РОНЕЛА РУДАН, стручни сарадник на услугама у заједници, представник
запослених
II
Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 42. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина - Мост, (''Службени лист града Зрењанина'', број 29/19) регулисано је,
између осталог да Надзорни одбор има три члана од којих два представника оснивача и
једног представника из реда запослених у Центру, да председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом, на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
Шћасни Јанка, Драгане Кречев и Ронеле Рудан на дужност председника и чланова
Надзорног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Шћасни Јанку,
2. Драгани Кречев,
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3. Ронели Рудан,
4. Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 42.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' 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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Основне школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин:
- МАРКО МИШКЕЉИН, средња стручна спрема, представник јединице
локалне самоуправе
- ЕРВИН БАКОШ, повртар,представник родитеља
- БРИГИТА ЈУХАС, високи струковни васпитач деце предшколског узраста,
представник родитеља.
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
прописано је, између осталог, 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.
Марко Мишкељин и Ервин Бакош су поднели писане оставке на дужност
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чланова Школског одбора наведене школе, а Бригити Јухас дете више није ученик ове
школе тако да је престао и основ да буде члан Школског одбора исте, као представник
родитеља.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу Марка Мишкељина, Ервина Бакоша и Бригите Јухас дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Соња Маринковић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Марку Мишкељину
2. Ервину Бакошу,
3. Бригити Јухас,
4. Основној школи “Соња Маринковић” Зрењанин,
5. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
6. А р х и в и.
ТАЧКА: 43.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин:
- ЕВИКЕ БУКОВИЧ, пензионер, представник јединице локалне самоуправе
- ЕРИКА МАКАН, медицинска сестра - техничар, представник родитеља
- НАТАЛИА КИШ, медицинска сестра - техничар, представник родитеља
II
Мандат Евике Букович, Ерике Макан и Наталие Киш траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин, који је именован
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-56/18-I, дана 15. јуна 2018. године
(''Службени лист града Зрењанина'', број 15/18).
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Ово Решење је коначно.

III
IV

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
прописано је, између осталог, да је орган управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона одређени су, између осталог, и састав
школског одбора, именовање и мандат чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Савет родитеља Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин, као овлашћени
предлагач, дао је предлог да се за чланове Школског одбора Основне школе “Соња
Маринковић” Зрењанин именују Ерика Макан и Наталиа Киш, као представници
родитеља.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању Евике Букович, Ерике Макан и Наталие Киш за чланове Школског одбора
Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Евики Букович,
2. Ерики Макан,
3. Наталии Киш,
4. Основној школи ''Соња Маринковић'' Зрењанин,
5. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
6. А р х и в и.
ТАЧКА: 44.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' 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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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин:
- БРАНКА ВЛАИСАВЉЕВИЋ правник за управне послове, представник
јединице локалне самоуправе
- ЈЕЛИЦА ГРМУША, педагог, представник запослених
II

Ово Решење је коначно.

III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
прописано је, између осталог, 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.
Бранка Влаисављевић поднела је писану оставку на дужност члана Школског
одбора наведене школе.
Јелици Грмуша је престао радни однос у школи тако да је престао и основ да
буде члан Школског одбора исте, као представник запослених.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу Бранке Влаисављевић и Јелица Грмуша дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Бранки Влаисављевић,
2. Јелици Грмуша,
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3. Основној школи ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 45.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Доситеј
Обрадовић'' Зрењанин:
- МАРИНА РАДАНОВ, VII степен стручне спреме, представник јединице
локалне самоуправе
- ДАНИЈЕЛА ЛАТИНОВИЋ, професор разредне наставе, представник
запослених
II
Мандат Марине Раданов и Данијеле Латиновић траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Зрењанин, који је именован
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-59/18-I, дана 15. јуна 2018. године
(“Службени лист града Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
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,
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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 ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, као
овлашћени предлагач, дало је предлог да се Данијела Латиновић именује за члана
Школског одбора, као представник запослених.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању Марине Раданов и Данијеле Латиновић, за чланове Школског одбора
Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, као представника јединице локалне
самоуправе и 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. Марини Раданов,
2. Данијели Латиновић,
3. Основној школи “Доситеј Обрадовић” Зрењанин,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 46.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу 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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕВАН КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН
I
ДАНЕ МАШИЋ, дипломирани историчар, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, као представник
запослених.
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II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
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'', бр.
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу Данета Машића дужности члана Школског одбора, као представника
запослених, из разлога што је именованом престао радни однос, па је престао и основ
за чланство у Школском одбору ове школе.
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. Данету Машићу,
2. Основној школи “Стеван Книћанин” Книћанин,
3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
ТАЧКА: 47.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању 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
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕВАН КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН
I
ЖИВКО РОШУЉ, професор физичке културе, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, као представник
запослених.
II
Мандат Живку Рошуљу траје до истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, који је именован Решењем Скупштине града
Зрењанина број 06-52-67/18-I, дана 15. јуна 2018. године (''Службени лист града
Зрењанина'', број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
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, предложило је да се за члана Школског одбора из реда запослених именује
Живко Рошуљ.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању Живка Рошуља за члана Школског одбора, 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. Живку Рошуљу,
2. Основној школи ''Стеван Книћанин'' Книћанин,
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3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
ТАЧКА: 48.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова 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
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Техничке школе
Зрењанин:
- НАТАША ЛОНЧАРЕВ, музички сарадник, представник родитеља
- БОЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, струковни медицински лабораторски технолог,
представник родитеља
Ово Решење је коначно.

II
III

Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
прописано је, између осталог, 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.
Како деца Наташе Лончарев и Бојане Младеновић више нису ученици ове школе,
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престао је основ по ком су именоване биле чланови Школског одбора ове школе, па је
потребно разрешити их.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу Наташе Лончарев и Бојане Младеновић 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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Наташи Лончарев,
2. Бојани Младеновић
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: 49.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова 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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Техничке школе Зрењанин:
- КОБАЧИК КАРМЕН, записничар - референт, представник родитеља
- СТОЈКОВИЋ ГОРДАНА, домаћица, представник родитеља
II
Мандат Кобачик Кармен и Стојковић Гордане траје до истека мандата Школског
одбора Техничке школе Зрењанин, који је именован Решењем Скупштине града
Зрењанина број 06-52-82/18-I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, број 15/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
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Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
прописано је, између осталог, да је орган управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона одређени су, између осталог, и састав
школског одбора, именовање и мандат чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Савет родитеља Техничке школе Зрењанин, као овлашћени предлагач, дао је
предлог да се за чланове Школског одбора Техничке школе Зрењанин именују Кармен
Кобачик и Гордана Стојковић, као представници родитеља.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању члана Школског одбора Техничке школе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Кобачик Кармен,
2. Стојковић Гордани,
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: 50.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од
посебног значаја за град 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
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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ТАЧКА: 51.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка ликвидације
над Јавним предузећем ''Резервати природе Зрењанина'' 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
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 52.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о покретању иницијативе за реализацију пројекта јавно
– приватног партнерства за затварање и потпуну санацију – ремедијацију
постојеће градске депоније – сметлишта 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 донета
ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО
– ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗАТВАРАЊЕ И ПОТПУНУ САНАЦИЈУ –
РЕМЕДИЈАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ – СМЕТЛИШТА
У ЗРЕЊАНИНУ''
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 53.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној
својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда
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
ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 54.
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ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобрењу заснивања
заложног права – хипотеке на неизграђеном грађевинском земљишту
у јавној својини 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
ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ ЗАСНИВАЊА
ЗАЛОЖНОГ ПРАВА – ХИПОТЕКЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 55.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни
Статута 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Јавне установе
"Спортски објекти" Зрењанин која је донета на седници Управног одбора Јавне
установе "Спортски објекти" Зрењанин одржаној дана 28. јануара 2022. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
ТАЧКА: 56.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
Културног центра 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ

66
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Културног центра Зрењанина
која је донета на седници Управног одбора Културног центра Зрењанина одржаној дана
27. јануара 2022. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
Овим је дневни ред седнице исцрпљен.
Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања.
На усмено постављено одборничко питање одборника Зорана Сандића,
председник је дао одговор на самој седници.

Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 11,40 часова.
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