
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст) и чл. 27., 27а и 30. Статута 

Културног центра Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 21/13, 29/16 и 2/22), а на 

основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној --------------2022. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

I 

 

      ИМЕНУЈУ СЕ председник и три члана Управног одбора Културног центра Зрењанина: 

 

ПРЕДСЕДНИК: 

ВЕРИЦА КАРАНОВИЋ, дипломирани музичар. 

 

ЧЛАНОВИ: 

СЛАЂАНА ЂУРИЋ, дипломирани социјални радник, 

СВЕТЛАНА СИМИЏИЈА, професор разредне наставе и васпитач и  

НЕНАД ПЕТРОВИЋ, техничар светла/тона, представник запослених. 

  

  

II 
 

  Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 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 27. Статута Културног центра Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 21/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између осталог, да чланове Управног одбора именује и 

разрешава Оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. Управни 

одбор има пет чланова од којих два члана из реда запослених у Културном центру. Чланом 27а 

Статута прописано је, између осталог, да за чланове Управног одбора из реда запослених   

репрезентативни синдикат предлаже Оснивачу кандидате који освоје највећи број гласова, од 



којих је један од кандидата из реда носилаца основне, тј. програмске делатности. Чланом 30.  

Статута прописано је да се чланови Управног одбора именују на период од четири године и могу 

бити именовани највише два пута. 

      Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је Предлог Решења о 

именовању председника и три члана Управног одбора  Културног центра 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.  Именованима, 

2.  Културном центру Зрењанина, 

3.  Одељењу за друштвене делатности, 

4.  A р х и в и.  

 

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 

                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                        Чедомир Јањић                                                                                                            

 

          Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 

 


