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На основу члана 6. тачка 5. и члана
7. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' бр.
62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.
изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15усклађени дин. изн., 83/16, 91/16-усклађени
дин. изн., 104/16, 96/17-усклађени дин. изн.,
89/18-усклађени дин. изн. и 95/18-др.закон),
члана 239. став 3. Закона о накнадама за
коришћење јавних добара (''Службени
гласник РС'', број 95/18) и члана 30. тачка 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17
и 26/17), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 27.03.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врсте и
висина накнада за коришћење јавних
површина за територију града Зрењанина,
обвезник плаћања, основице, олакшице,
начин утврђивања и плаћања, ослобађање
од плаћања, уплата прихода од накнаде,
припадност прихода од накнаде, као и друга
питања од значаја за утврђивање и плаћање
накнаде за коришћење јавних површина.
Члан 2.
Jавна површина, у смислу закона
којим се уређују накнаде за коришћење
јавних добара, јесте површина утврђена
планским документом јединице локалне
самоуправе која је доступна свим
корисницима под једнаким условима:
- јавна саобраћајна површина (пут,
улица, пешачка зона и сл.);
- трг;
- јавна зелена површина (парк,
сквер, градска шума и сл.) и
- јавна површина блока (парковски
уређене површине и саобраћајне површине).
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Под коришћењем простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, у
смислу става 1. тачке 1) овог члана, сматра
се заузеће јавне површине:
- објектом привременог коришћења:
киоск, тезга, башта, апарат за сладолед,
банкомат, аутомат за продају штампе,
покретни објекат за продају робе на мало и
вршење занатских и других услуга,
монтажни објекат за обављање делатности
јавних комуналних предузећа, телефонска
говорница
и слични објекти, башта
угоститељског објекта;
- за забавни парк, циркус, спортске
терене, за одржавање концерата, фестивала
и других манифестација, за одржавање
спортских приредби, за носаче бициклова и
друго.
Члан 3.
Накнаде за коришћење јавне
површине, су:
1) накнада за коришћење простора
на јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности;
2) накнада за коришћење јавне
површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица, као и за
коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши
непосредни утицај на расположивост,
квалитет или неку другу особину јавне
површине, за које дозволу издаје надлежни
орган Града;
3) накнада за коришћење јавне
површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу.
Члан 4.
Обвезник накнаде за коришћење
простора јавне површине је корисник јавне
површине.
Члан 5.
Основица накнаде за коришћење
простора на јавној површини је површина
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коришћеног простора изражена у метрима
квадратним (м2).
Члан 6.
Највиши
износ
накнаде
за
коришћење јавне површине прописан је у
Прилогу 12. Закона којим се уређују
накнаде за коришћење јавних добара.
Критеријуми
за
прописивање
висине накнада су: време коришћења
простора, зона у којој се налази простор
који се користи, а утврђена је овом одлуком,
као и техничко-употребне карактеристике
објекта.
Члан 7.
Утврђивање накнаде за коришћење
јавне површине врши се према површини
коришћеног простора, сразмерно времену
коришћења тог простора, зони (локацији) у
којој се површина заузима и према
техничко-употребним
карактеристикама
објекта.
Накнаду из става 1. овог члана,
утврђује одељење Градске управе града
Зрењанина у чијој надлежности је
утврђивање, контрола и наплата јавних
прихода решењем.
Обавезник накнаде дужан је да
утврђену обавезу по основу накнаде плати
до 15. у месецу за претходни месец, а за
месеце за које је обавеза доспела у моменту
уручења решења у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг
члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству
у чијој су надлежности послови финансија,
прeкo организационе јединице Градске
управе надлежне за утврђивање накнаде.
У погледу поступка утврђивања,
контроле, наплате, повраћаја, камате,
принудне наплате, застарелости и осталог
што није прописано овом одлуком сходно се
примењују одредбе закона којим се уређују
порески
поступак
и
пореска
администрација.
Члан 8.
Накнаду за коришћење јавних
површина не плаћају директни и
индиректни корисници буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних
површина по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe,
oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши
збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa,
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трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe
пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa
jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху
дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд
дoвoђeњeм
oбjeктa
у
функциjу
пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм
(рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe
издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и
изгрaдњи.
Члан 9.
Накнаде за коришћење јавних
површина уплаћују се на рачуне прописане
за уплату јавних прихода.
Члан 10.
Приходи остварени од накнаде за
коришћење јавних површина припадају
буџету града Зрењанина.
Члан 11.
Накнаде из члана 3. ове одлуке,
утврђују се и плаћају према следећим
зонама:
1. Екстра зона:
Коју чини улица Краља Александра
I Карађорђевића (обе стране) у насељеном
месту Зрењанин.
2. I зону чине:
Улице у насељеном месту Зрењанин:
Трг Слободе, Трг др Зорана Ђинђића,
Пупинова, Гимназијска, Краља Петра I,
Скерлићева, Светосавска, Немањина и
Суботићева.
3. II зону чине:
Улице у насељеном месту Зрењанин:
Савезничка, Тепличка, др Славка Жупанског,
Јеврејска,
Сарајлијина,
Светозара
Марковића, Мирослава Тирше, цео Булевар
Милутина Миланковића, Николе Пашића,
Београдска, Жарка Зрењанина, Цара
Душана, Милетићева, Карађорђев трг,
Панчевачка, Булевар Вељка Влаховића,
Коче Коларов, Житни Трг и Војводе Петра
Бојовића.
4. III зону чине:
Подручја месних заједница у
насељеном месту Зрењанин:
''Центар'', ''Мала Америка'', ''Доситеј
Обрадовић'', ''Граднулица'', ''Никола Тесла'',
''Жарко Зрењанин'', ''Вељко Влаховић'',
''Соња Маринковић'', без улица које
припадају БИД зони, Екстра зони и I зони.
5. IV зону чине: све остале улице у
насељеном месту Зрењанин које нису
обухваћене напред наведеним зонама.
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6. V зону чине:
сва остала
насељена места на територији града
Зрењанина.
Члан 12.
Саставни део ове одлуке је ТАРИФА
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-2/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН

27. март 2019. год
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Тарифни број 1.
Накнада за коришћење простора на
јавној површини у пословне и друге
сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
За коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности, за
сваки цео и започети м2 простора који је
заузет утврђује се накнада дневно
сразмерно времену коришћења и то:
дин./м2
дневно

1. За киоске и друге сличне мање монтажне објекте
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
2. За oбављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта
отвореног типа (летњих башта )
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
3. За oбављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта
затвореног типа (зимских башта )
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
4. За отворене и покретне тезге:
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
5. За држање уређаја за продају сладоледа, кремова и кокица, за фрижидере,
расхладне витрине, покретне рекламне витрине и слично
- Екстра зона

30,00
26,00
24,00
17,00
10,00
5,00

30,00
26,00
24,00
17,00
10,00
5,00

45,00
39,00
36,00
31,00
15,00
8,00
80,00
71,00
65,00
53,00
36,00
18,00
дин./м2
дневно
46,00
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- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
6. За држање телефонских апарата (говорница), банкомата и других апарата аутомата (уређаја)
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
7. За носаче бициклова
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
8. За коришћење слободних површина за постављање шатора за камповање
- у насељеном месту Зрењанин
- у осталим насељеним местима
9. За постављање шатора циркуса, забавних паркова, за спортске објекте
(спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку скејт и сл.), извођење
забавних и промотивних програма
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона

Ако се поред штампе, књига и других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности
продаје и нека друга роба, накнада се плаћа
у целокупно прописаном износу из овог
тарифног броја.
Износ накнаде из овог тарифног
броја прописан за одговарајућу зону
умањује се:
1.
за
повремено
коришћење
простора на јавним површинама на
покретним објектима за време одржавања
вашара, сајмова, изложби и других
традиционалних
манифестација,
хуманитарне, верске и друге регистроване
непрофитне организације, плаћају накнаду
у износу умањеном за 90% , од прописаног
износа накнаде;
2. за обављање угоститељске
делатности у башти отвореног типа, у
периоду од 1.октобра до 31. марта, накнада
се плаћа у износу умањеном за 50% од
прописаног износа накнаде;
3. за забавне паркове на отвореном
простору у периоду од 1. октобра до 31.

Страна 51
42,00
38,00
31,00
24,00
12,00

71,00
65,00
59,00
51,00
41,00
24,00
10,00
9,00
8,00
7,00
5,00
3,00
25,00
12,00

60,00
47,00
35,00
25,00
18,00
12,00

марта, накнада се плаћа у износу умањеном
за 80% од прописаног износа накнаде;
4.
За
потребе
организовања
манифестација од интереса за град
Зрењанин, које се финансирају делом из
буџета града Зрењанина, као и за све
хуманитарне акције накнада се умањеном
за 99%.
Накнаду по овом тарифном броју,
утврђује Одељење градске управе града
Зрењанина у чијој надлежности је
утврђивање контрола и наплата
јавних
прихода решењем, по претходно издатом
одобрењу — решењу надлежног органа у
складу са прописима, као и по извештајузаписнику о коришћењу простора на јавној
површини сачињеним од стране надлежног
органа.
Надлежни орган је у обавези да
један примерак одобрења - решења за
коришћење простора на јавној површини,
односно извештаја-записника о коришћењу
простора на јавној површини достави
Одељењу Градске управе града Зрењанина
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надлежном за утврђивање, контролу и
наплату јавних прихода, као и следеће
податке:
- за правно лице: назив и адресу
седишта
правног
лица,
порески
идентификациони број, матични број и
текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име
и презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње,
текући рачун радње, ЈМБГ и адресу
становања физичког лица;
- податке о адреси, површини и
времену коришћења простора на јавним
површинама;
- податак о испуњености услова за
остваривање
права
на
ослобођење
предвиђеног овим тарифним бројем.
Све претходно побројане податке
морају садржати и урбанистичко технички
услови као основ доношења решењаодобрења за заузимање јавне површине.
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Тарифни број 2.
Накнада за коришћење јавне
површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица, као и
за коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши
непосредни утицај на расположивост,
квалитет или неку другу особину јавне
површине, за које дозволу издаје
надлежни орган јединице локалне
самоуправе
За коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, за сваки цео и
започети м2 простора који се користи,
утврђује се накнада дневно сразмерно
времену
коришћења
и
то:

дин./м2
дневно
- Екстра зона

70 00

- I зона

65,00

- II зона

60,00

- III зона

55,00

- IV зона

50,00

- V зона

25,00

Накнаду по овом тарифном броју утврђује
Одељење градске управе града Зрењанина у
чијој надлежности је утврђивање контрола
и наплата јавних прихода решењем, по
претходно издатом одобрењу — решењу
надлежног органа у складу са прописима.
Надлежни орган је у обавези да
један примерак одобрења - решења за
коришћење простора на јавној површини,
достави Одељењу Градске управе града
Зрењанина надлежном за утврђивање,
контролу и наплату јавних прихода, као и
следеће податке:
- за правно лице: назив и адресу
седишта
правног
лица,
порески
идентификациони број, матични број и
текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име
и презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње,
текући рачун радње, ЈМБГ и адресу
становања физичког лица;

- податке о адреси, површини и
времену коришћења простора на јавним
површинама.
Површину
заузећа
представља
укупна
површина
за
оглашавање
(једнострани и двострани билборди и
остали медији).
Тарифни број 3.
Накнада за коришћење јавне
површине по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу
Накнада за коришћење јавне
површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу за сваки цео и започети
м2 простора који се користи, утврђује се
дневно сразмерно времену коришћења и то:
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дин./м2
дневно
За коришћење јавних површина за потребе извођења
грађевинских радова и за заузимање јавних површина
грађевинским материјалом плаћа се комунална такса и то:
1. При изградњи објекта, дневно по 1 м2 заузете површине:
а) при изградњи објекта по м2 заузете површине у трајањудо 90
дана
б) при изградњи зграде по м2 заузете површине у трајању дужем
од 90 дана
2. При извођењу радова који изискују раскопавање коловоза,
тротоара односно зелене површине:
- за период од 1. марта до 31. октобра
- за период од 1. новембра до краја фебруара
3. За заузимање јавних површина грађевинским материјалом:
- Екстра зона
- I зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
НАПОМЕНА:
1. Накнада из овог тарифног броја
по основу заузећа јавне површине
грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова увећава се за 100% ако
инвеститор продужи дозвољени рок за
заузимање
јавне
површине.
Под
продужењем
рока
подразумева
се
прекорачење рока завршетка изградње
евидентираног
у
писменој
изјави
инвеститора о почетку грађења односно
извођења радова у року завршетка грађења,
односно извођења радова према Закону о
планирању и изградњи.
2. Накнада из овог тарифног броја у
случајевима заузимања јавне површине
ради постављања заштитне ограде око
објеката који су оштећени или склони паду,
а ограда се поставља ради безбедности лица
и имовине увећава се за 500% .
3. Накнада по овом тарифном броју,
плаћа се на основу задужења надлежног
oдељење градске управе града Зрењанина у
чијој надлежности је утврђивање контрола
и наплата јавних прихода, а по претходно
издатом одобрењу — решењу надлежног
органа у складу са прописима.

13,00
8,00

13,00
125,00
20,00
16,00
15,00
13,00
10,00
8,00

Надлежни орган је у обавези да
један примерак одобрења - решења за
коришћење простора на јавној површини,
достави Одељењу Градске управе града
Зрењанина надлежном за утврђивање,
контролу и наплату јавних прихода, као и
следеће податке:
- за правно лице: назив и адресу
седишта
правног
лица,
порески
идентификациони број, матични број и
текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име
и презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње,
текући рачун радње, ЈМБГ и адресу
становања физичког лица;
- податке о врсти заузећа, адреси,
површини и времену коришћења простора
на јавним површинама;
- податак о испуњености услова за
увећање предвиђеног овим тарифним
бројем.
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На основу члана 11. став 1. и члана
15. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' бр.
62/06,
47/11,
93/12,
99/13усклађ.дин.изн.,125/14-усклађени дин.изн.,
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95/15-усклађени дин.изн, 83/16, 91/16усклађени дин.изн., 104/16-др.закон, 96/17усклађени
дин.изн.,
89/18-усклађени
дин.изн. и 95/18-др.закон) и члана 30. тачка
3. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13–
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14,
5/17, 19/17 и 26/17) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним
таксама (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 34/12, 37/13, 31/14, 33/15, 34/16 и 5/17) у
члану 1. став 1. мења се и гласи:
''За коришћење права, предмета и
услуга на територији града Зрењанина
плаћа се локална комунална такса и то за:
1. истицање фирме на пословном простору,
2.
држање
моторних
друмских
и
прикључних возила осим пољопривредних
возила и машина,
3. држање средстава за игру (''забавне
игре'').
Члан 2.
У члану 4. став 1 мења се и гласи:
''Комуналне таксе из тачке 1. и 3.
става 1. члана 1. ове одлуке плаћају се
према следећим зонама:''
Члан 3.
У делу: ТАРИФА ЛОКАЛНЕ
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ, Тарифни бројеви
2, 4, 7. и 8. се бришу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ‘’Службеном
листу града Зрењанина’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-3/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

27. март 2019. год
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На основу члана 94. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'', бр. 68/15, 41/18,
44/18 - др. закон и 83/18), члана 30. став 1.
тачка 35. и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 27.03.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТО
ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО
СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о ауто такси превозу
путника и лимо сервису на територији
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 29/18), у члану 6. став 1.
тачка 8) речи: “код надлежног инспектора”
замењују се речима “код надлежне
организационе јединице Градске управе за
послове саобраћаја”.
Члан 2.
У члану 10. став 1. тачка 8) речи:
“код надлежног инспектора” замењују се
речима “код надлежне организационе
јединице Градске управе за послове
саобраћаја”.
Члан 3.
У члану 11. речи “надлежни
инспектор” у одговарајућем падежу
замењују
се
речима
“надлежна
организациона јединица Градске управе за
послове саобраћаја” у одговарајућем
падежу.
Члан 4.
У члану 13. став 8. речи: “издаје се
са роком важења од једне године односно
до истека регистрације” замењују се
речима: “ важи до истека регистрације
возила”.
Члан 5.
Члан 31. мења се и гласи:
“Такси превозник је дужан да изда
рачун кориснику услуге такси превоза за
обављени превоз који садржи датум,
релацију или километражу и цену превоза.”
Члан 6.
У члану 49. став 1. тачка 6) речи:
“по протеку рока важења од једне године,
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односно након истека регистрације”
замењује се речима: “након истека
регистрације возила”.
Члан 7.
У члану 51. став 1. тачка 5) речи:
“по протеку рока важења од једне године,
односно након истека регистрације”
замењују се речима: “ након истека
регистрације возила”.
У ставу 4. истог члана износ
новчане казне од “8.000,00 динара”
замењује се износом од “5.000,00 динара”.
Члан 8.
Члан 55. мења се и гласи:
“Привредна
друштва
и
предузетници који имају одобрење за
обављање такси превоза дужни су да
ускладе своје пословање у року од годину
дана од дана ступања на снагу Закона.
Рок за усклађивање пословања у
погледу услова из члана 10. став 1. тачка 3)
и 4) ове одлуке је две године од дана
ступања на снагу Закона.
Такси легитимације за такси возилa
важe до истека регистрације, a такси
легитимације за такси возаче важе до
истека рока на који су издате.”
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-4/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 104. став 3. и 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник.РС“, бр 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 3. и 4.
Уредбе о критеријумима за доношење акта
о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Сл.
Гласник РС“, број 21/2018), члана 30. став
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1. тачка 37. Статута града Зрењанина (Сл.
лист града Зрењанина бр. 26/2013пречишћен текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014,
28/2017, 5/2017, 19/2017 и 26/2017),
Скупштина града Зрењанина, уз претходно
прибављено мишљење Националног савета
мађарске
националне
мањине
бр.
V/Z/35/2019 од 07. фебруара 2019. године,
мишљење Националног савета словачке
националне мањине бр. 01-20/2019 од 07.
фебруара 2019. године и мишљење
Националног савета румунске националне
мањине бр. 46/19 од 02. фебруара 2019.
године, на седници одржаној дана
27.03.2019. године доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних
школа утврђује се број и просторни
распоред јавних основних школа на
територији града Зрењанина, (у даљем
тексту: мрежа основних школа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне основне
школе је просторно подручје с којег се
ученици уписују у јавну основну школу (у
даљем тексту: Школа), на основу
пребивалишта, односно боравишта.
Члан 3.
Основно образовање и васпитање на
територији града Зрењанина остварује се у:
деветнаест основних матичних школа,
једној основној и средњој музичкој школи и
једној основној и средњој школи за
образовање ученика са сметњама у развоју.
У ОШ „Петар Петровић Његош“ у
Зрењанину поред делатности основног
образовања и васпитања спроводи се и
образовање одраслих.
Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне
школе које делатност основног образовања
и васпитања обављају у свом седишту и ван
свог седишта, организовањем издвојених
одељења на територији града Зрењанина.
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Мрежу школа чине:

1.
2.

НАЗИВ ШКОЛЕ

Седиште школе

ОШ „Вук Караџић“

Зрењанин,
Народног фронта 3
Зрењанин
Иве Војновића 27 б
Зрењанин
Марка Орешковића
48
Зрењанин,
Цара Душана 80а

ОШ „Доситеј Обрадовић“
ОШ „2. Октобар“

3.
4.

ОШ„Ђура Јакшић“

Издвојено одељење у
месту

I - VIII
I - VIII
I - VIII
I - VIII
Јанков Мост,
Земљорадничка 6

5.
6.
7.
8.

ОШ „Др Јован Цвијић“
ОШ„Јован Јовановић
Змај“
ОШ „Жарко Зрењанин“
ОШ„Петар Петровић
Његош“
ОШ„Серво Михаљ“

9.

10.

ОШ„Соња Маринковић“

Зрењанин,
7.јула 10
Зрењанин,
Видаковићева 1а
Зрењанин,
Ђурђа Смедеревца 78
Зрењанин,
Стражиловска бб
Зрењанин,
Мађарске комуне 55 и
Серво Михаља 64/а
(друга школска
зграда)
Зрењанин,
Слободана Бурсаћа 7

12.

ОШ „Братство“
ОШ „Светозар Марковић
Тоза“

I - VIII
I - VIII
I - VIII

I - VIII

I - VIII

Арадац
Маршала Тита 90
Елемир
Жарка Зрењанина 45

14.

ОШ „Др Александар
Сабовљев“
ОШ „Јован Дучић“

I - VIII
I - IV
I - VIII
I - VIII

Тараш
Маршала Тита бб
13.

I - IV
I - VIII

Михајлово
Нови ред бб
Лукино Село
Петефи Шандора 4
11.

Разредност

Ечка
Маршала Тита 48
Клек
Васе Мискина 47

I - VIII
I - VIII
I - VIII

ОШ „Славко Родић“,
Лазарево,
Жарка Зрењанина 13
ОШ „Петар Кочић“ ,
Банатски
Деспотовац,
Трг Душана Ћубића
12

I - VIII

I - VIII

27. март 2019. год.
15.
16.
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ОШ „Др. Бошко
Вребалов“
ОШ „Ђура Јакшић“

Службени лист града Зрењанина
Меленци,
Српских владара 63
Перлез,
Трг кнеза Михаила 2

I - VIII
I - VIII
ОШ „Стеван
Книћанин”,
Книћанин,
Жарка Зрењанина 4

17.

ОШ „Свети Сава“
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Стајићево,
Тозе Марковића 26

I - VIII

I - VIII
ОШ „Бранко Ћопић“,
Лукићево,
Бранка Радичевића 8
ОШ „Братство
Јединство“, Бело

I - VIII

I - VIII
Блато,
Маршала Тита 28
18.

ОШ „Младост“

Томашевац
Трг слободе 8

I - VIII
ОШ „Урош Предић“,
Орловат,
Пионирска 1
ОШ „1.октобар“,
Ботош, Тозе
Марковића 77

19.

ОШ „Бранко Радичевић“

Чента,
Чарнојевићева 17

ОСШ „9.мај“

Зрењанин,
Народне омладине 16

Музичка школа
„Јосиф Маринковић“

Зрењанин,
Трг слободе7

I - VIII
I - VIII
I - VI

Ковачица,
Дом културе
Арадац,
Маршала Тита 90
Меленци,
Српских владара 63
Члан 5.
Образовно васпитни рад на српском
и на мађарском језику као језику
националне мањине, остварује се у:
1. Основној школи „Серво Михаљ“
у Зрењанину, Мађарске комуне 55 за
ученике од 1. до 8. разреда;

I - VIII

I - VIII
Стајићево,
Тозе Марковић 26
Меленци,
Српских владара 26

21.

I - VIII
I - VIII

ОШ „Доситеј
Обрадовић“,
Фаркаждин,
Маршала Тита 2
20.

I - VIII

I - VI
I - VI
I - VI

2.
Основној
школи
„Соња
Маринковић“ у Зрењанину, Слободана
Бурсаћа 7, и у издвојеном одељењу у
Михајлову, Нови ред бб, за ученике од 1. до
8. разреда, а у издвојеном одељењу у
Лукином селу, Петефи Шандора 4, за
ученике од 1. до 4. разреда;
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3. Основној школи „Братство
Јединство“ у Белом Блату, Маршала Тита
28, за ученике од 1. до 4. разреда;
4. Основној и средњој школи
„9.мај”у Зрењанину, за ученике од 1. до 8.
разреда.
Члан 6.
Образовно васпитни рад на српском
и на румунском језику као језику
националне мањине, остварује се у
1. Основној школи „др Александар
Сабовљев“ у Ечки, Маршала Тита 48 за
ученике од 1. до 8. разреда,
2.Основној школи „Ђура Јакшић“ у
Зрењанину у издвојеном одељењу у
Јанковом Мосту, Земљорадничка 6, за
ученике од 1. до 4. разреда.
Члан 7.
Образовно васпитни рад на српском
и на словачким језику као језику
националне мањине, остварује се у
1. Основној школи „Братство“ у
Арадцу, Маршала Тита 90, за ученике од 1.
до 8. разреда,
2. Основној школи „Братство
Јединство“у Белом Блату, Маршала Тита
28, за ученике од 1. до 4. разреда.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке чини
Елаборат о плану развоја мреже јавних
основних школа са седиштем на територији
града Зрењанина за период од школске
2019/20 до 2026/27 школске године.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о мрежи основних
школа на територији града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“ бр.
19/2011 и 20/2011 - исправка).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
листу града Зрењанина, а примењиваће се
од дана добијања сагласности надлежног
органа Аутономне Покрајине Војводине.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-5/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН

27. март 2019. год
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 104. став 3. и 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 2. и 4.
Уредбе о критеријумима за доношење акта
о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Сл.
гласник. РС“, број 21/2018), члана 35. став
1. тачка 6. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, бр.
26/2013 – пречишћен текст, 37/2013,
11/2014, 20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/2017 и
26/2017), Скупштина града Зрењанина, уз
претходно
прибављено
мишљење
Националног савета мађарске националне
мањине бр. V/Z/35/2019 од 07. фебруара
2019. године, мишљење Националног
савета словачке националне мањине бр.0120/2019 од 07. фебруара 2019. године и
мишљење Националног савета румунске
националне мањине бр. 46/19 од 02.
фебруара 2019. године, на седници
одржаној дана 27.03.2019. године доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
Члан 1.
Одлуком
о
мрежи
јавних
предшколских установа на подручју града
Зрењанина (у даљем тексту: Мрежа
предшколских установа) утврђују се број
предшколских
установа,
седиште
и
издвојена одељења-објекти предшколске
установе или други простор, према врсти и
структури уважавајући циљеве и принципе
предшколског васпитања и образовања и
потребу
оптималног
коришћења
расположивих ресурса у установи и
локалној
заједници,
за
обављање
делатности васпитања и образовања деце
предшколског узраста од шест месеци до
поласка у основну школу.
Члан 2.
Предшколско
васпитање
и
образовање остварује се у складу са
Уставом, законом и ратификованим
међународним конвенцијама, полазећи од
права детета, развојних, образовних,
културних, здравствених и социјалних
потреба деце и породица са децом
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предшколског узраста и у складу са
основама
програма
предшколског
васпитања и образовања.
Предшколска
установа
обавља
делатност васпитања и образовања деце
предшколског узраста од шест месеци до
поласка у основну школу као и делатност
којом се обезбеђују исхрана, нега,
превентивно-здравствена
и
социјална
заштита деце предшколског узраста у
складу са законом.

1. Предшколска установа из
Зрењанина која обухвата 19 дечијих вртића
и једну болничку групу;
2. Одељење при Основној и средњој
школи „9. Мај“ за децу са сметњама у
развоју који обухвата развојну групу и
припремно предшколски програм;
3. Дечији вртићи при основним
школама у насељеним местима на подручју
града Зрењанина.

Члан 3.
Мрежу Предшколских установа на
територији града Зрењанина чине :

Члан 4.
Предшколска
установа
из
Зрењанина
са
седиштем
у
улици
Караџићева 3а обухвата објекте:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18
19.
20.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
"Полетарац"
"Звончица",
"Алиса у земљи чуда"
"Колибри"
"Снежана"
"Маслачак"
"Лептирић"
"Бајка"
"Чика Јова Змај"
"Вила"
"Дечја радост"
"Пчелица"
"Невен"
"Звездица"
"Цврчак",
"Сунчица"
"Црвенкапа"
"Биберче"
"Бамби"
Болничке групе – дечије одељење Опште
болнице „др Ђорђе Јоановић“

Члан 5.
Васпитно образовни рад на српском
језику се одвија у објекатима : "Полетарац"
Ђурђа Смедеревца бб; "Звончица" Цара
Душана 111; "Алиса у земљи чуда" Жарка
Туринског бб; "Маслачак" Иве Лоле Рибара
41; "Лептирић" Насеље Д-3; "Бајка"
Војислава Илића бб; "Чика Јова Змај"
Топличина 27; "Вила" Кеј 2.Октобар 21;
"Дечја радост", 29.Новембра 63,; "Пчелица"
Дунавска бб; "Невен" Ђуре Јакшића бб;
"Звездица" Бошка Бухе бб; "Сунчица" Руже
Шулман бб; "Црвенкапа" Багљаш бб;

Седиште дечијег вртића
Ђурђа Смедеревца бб, Зрењанин
Цара Душана 111, Зрењанин
Жарка Туринског бб, Зрењанин
7.Јула 10, Зрењанин
Мађарске комуне 53, Зрењанин
Иве Лоле Рибара 41, Зрењанин
Насеље Д-3, Зрењанин
Војислава Илића бб, Зрењанин
Топличина 27, Зрењанин
Кеј 2.Октобар 21, Зрењанин
29.Новембра 63, Зрењанин
Дунавска бб, Зрењанин
Ђуре Јакшића бб, Зрењанин
Бошка Бухе бб, Зрењанин
Ивана Мажуранића 54, Зрењанин
Руже Шулман бб, Зрењанин
Багљаш бб, Зрењанин
Барањска бб, Зрењанин
Булевар Вељка Влаховића бб, Зрењанин
Др Васе Савића 5, Зрењанин

Биберче Барањска бб; и "Бамби" Булевар
Вељка Влаховића бб у Зрењанину.
Васпитно образовни рад на српском и
мађарском се одвија у објектима "Цврчак",
Ивана
Мажуранића
54;
"Снежана"
Мађарске комуне 53 и "Колибри" 7. јула 10
у Зрењанину.
Члан 6.
У Основној и средњој школи „9.
мај“ са седиштем у Зрењанину, Народне
омладине 16, остварује се целодневни
боравак деце предшколског узраста са
сметњама у развоју за које је Мишљењем
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Интерресорне комисије уз сагласност
родитеља
утврђена
потреба
за
остваривањем васпитања и образовања у
овој установи и који обухвата развојну
групу и групу за остваривање припремно
предшколског програма.

27. март 2019. год

Члан 7.
Дечији вртићи при основним
школама у насељеним местима на подручју
града Зрењанина у којима се обавља
предшколски
програм
васпитања
и
образовања за децу узраста од 3-5.5 година
су:

Назив објекта
ОШ „ др БошкоВребалов“
ОШ „С. Марковић- Тоза“
ОШ „Ђура Јакшић“
ОШ „Јован Дучић“
ОШ „Славко Родић“
ОШ „Бранко Ћопић“
ОШ „др А. Сабовљев“
ОШ „Свети Сава“
ОШ „Ђура Јакшић“
ОШ „Бранко Радичевић“

Адреса
Маршала Тита 63, Меленци
Ж. Зрењанина 45 Елемир
Земљорадничка 6 Јанков Мост
Васе Мискина 47, Клек
Бошка Бухе 6, Лазарево
Б. Радичевића 2, Лукићево
Маршала Тита 48, Ечка
Тозе Марковића 26, Стајићево
Трг Слободе 2, Перлез
Маршала Тита 21, Чента

Члан 8.
Основне школе у којима се остварује припремни предшколски програм у насељеним
местима на територији града Зрењанина су:
Назив основне школе

Адреса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОШ „ др БошкоВребалов“
ОШ „С. Марковић- Тоза“
ОШ „Ђура Јакшић“
ОШ „Јован Дучић“
ОШ „Славко Родић“
ОШ „Бранко Ћопић“
ОШ „др А. Сабовљев“
ОШ „Бранко Радичевић“
ОШ „Свети Сава“
ОШ “1. октобар“
ОШ „Стеван Книћанин“
ОШ „Урош Предић“
ОШ „Ђура Јакшић“
ОШ „ Братство-јединство“

15.

ОШ „ Соња Маринковић“

16.
17.
18.

ОШ „Младост“
ОШ „Доситеј Обрадовић“
ОШ „ Петар Кочић“

19.

ОШ „ Братство“

Маршала Тита 63, Меленци
Ж. Зрењанина 45 Елемир
Цара Душана 90а Зрењанин
Васе Мискина 47, Клек
Бошка Бухе 6, Лазарево
Б. Радичевића 2, Лукићево
Маршала Тита 48, Ечка
Чарнојевићева 27, Чента
Тозе Марковића 26, Стајићево
Тозе Марковића 77, Ботош
Жарка Зрењанина 4, Книћанин
Пионирска 1, Орловат
Трг Кнеза Михајла 2, Перлез
Маршала Тита 28,
Бело Блато
Слободана Бурсаћа 7,
Зрењанин
Трг Слободе 8, Томашевац
Маршала Тита 2, Фаркаждин
Трг Душана Ћубића 13,
Банатски Деспотовац
Маршала Тита 90,
Арадац

Издвојено одељење у
насељеном месту
Тараш
Јанков Мост

Лукино Село
Михајлово
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Члан 9.
Основне школе у којима се
остварује припремни предшколски програм
на српском језику у насељеним местима на
територији града Зрењанина су: ОШ „др
Бошко Вребалов“, Меленци;
ОШ „С.
Марковић- Тоза“, Елемир уз издвојено
одељење у Тарашу; ОШ „Јован Дучић“,
Клек; ОШ „Славко Родић“, Лазарево; ОШ
„Бранко Ћопић“ Лукићево; ОШ „Свети
Сава“ Стајићево; ОШ „Бранко Радичевић“
Чента; ОШ “1. октобар“, Ботош; ОШ
„Стеван Книћанин“, Книћанин; ОШ „Урош
Предић“, Орловат; ОШ „ Ђура Јакшић“
Перлез; ОШ „ Братство-јединство“ Бело
Блато; ОШ „ Соња Маринковић“ Зрењанин
издвојено одељење Лукино Село; ОШ
„Младост“, Томашевац; ОШ „Доситеј
Обрадовић“, Фаркаждин; ОШ „ Петар
Кочић“, Банатски Деспотовац.
Основне школе у којима се
остварује припремни предшколски програм
и на језицима националних мањина су: ОШ
„ Братство“ Арадац - српски и словачки
језик; ОШ „др А. Сабовљев“, Ечка – српски
и румунски језик;
Мешовите групе су: ОШ „Ђура
Јакшић“, Зрењанин издвојено одељење
Јанков Мост – румунски језик; ОШ „Соња
Маринковић“ Зрењанин издвојено одељење
Михајлово – српски и мађарски језик.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке чини
Елаборат
о
плану
мреже
јавних
предшколских установа са седиштем на
територији Града за период од 2019 до
2025, односно пет година.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о мрежи
предшколских установа на територији
града Зрењанина („Сл. лист града
Зрењанина“, бр. 19/2011).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Зрењанина“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-6/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу чл. 9, 10. став 5. и 107.
став
1.
Статута
града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
27.03.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ
ПРАЗНИКА ГРАДА, НАГРАДА,
ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И ЗВАЊА
ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о установљењу празника
града, награда, јавних признања и звања
почасног грађанина града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
5/17) у члану 2. у ставу 1. после алинеје
друге додаје се алинеја трећа која гласи:
"- 31. октобар, Дан оснивања
Српског народног одбора;".
Досадашња алинеја трећа постаје
алинеја четврта.
Члан 2.
У члану 3. после става 2. додаје се
нови став 3. који гласи:
"Дан 31. октобар обележава се
одржавањем свечане академије и доделом
повеље "др Славко Жупански" физичким
лицима, удружењима и друштвима који су
својим научним, стручним, културним и
литерарним радовима и делима допринели
очувању
историјских,
културних
и
хуманитарних традиција и успомена града
Зрењанина.".
Досадашњи став 3. постаје став 4.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-7/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
15
На основу чл. 30. и 107 став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17
и 26/17) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 27.03.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о манифестацијама од
посебног значаја за град Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина број 5/17
и 37/17) члан 2. мења се и гласи:
''Члан 2.
Манифестације од посебног значаја
за град Зрењанин су:
1. Прослава српске Нове године-у
месецу јануару;
2. Богојављање, пливање за часни крсту месецу јануару;
3. Буђење пролећа-у месецу марту;
4. Песничка штафета-у месецу марту
и априлу;
5. Читалачка значка-у месецу мају;
6. Европско село-у месецу мају;
7. Плес матураната -у месецу мају;
8. Банатске вредне руке-у месецу јуну;
9. Плес предшколаца-у месецу јуну;
10. Хорски фестивал ''Слободан
Бурсаћ''-у месецу јуну;
11. Корзо фест-у месецу јулу и августу;
12. Зр-БизНет-у месецу августу;
13. Дани пива-у месецу августу и
септембру;
14. Дечија недеља-у месецу октобру;
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15. Инклузивне игре без граница-у
месецу децембру;
16. Прослава Нове године-у месецу
децембру.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-8/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
16
На основу чл. 23. став 1. и 26.
Закона о култури ("Службени гласник РС",
бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 13.
став 1. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94,
79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона,
83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон),
члана 30. тачка 8. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17
и 26/17), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 27.03.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народног
музеја у Зрењанину ("Службени лист
општине Зрењанин", бр. 6/92 и 1/98 и
"Службени лист града Зрењанина", бр. 9/09,
11/11 и 21/16), у члану 2, после става 1.
додаје се став 2. који гласи:
"Музеј обавља своју делатност и у
депадансу
"Спомен
кућа
Славка
Жупанског" који се налази на адреси
Светосавска бр. 4 у Зрењанину."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-9/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
17
На основу члана 30. и члана
107.став
1.Статута
града
Зрењанина(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), а у вези Закључка Владе Републике
Србије, 05 Број: 023-11098/2018 од 20.11.
2018.године, Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној дана 27.03.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПРИПАДАЈУЋЕГ
ДЕЛА ПОРЕЗА НА
ЗАРАДЕ У КАПИТАЛ ДРУШТВА ЗА
ПРЕВЕНЦИЈУ ИНВАЛИДНОСТИ И
РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ИНВАЛИДА – ЗАШТИТНА
РАДИОНИЦА Д.О.О. БЕОГРАД
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за
конверзију припадајућег дела пореза на
зараде у капитал Друштва за превенцију
инвалудности и радно оспособљавање
инвалида – Заштитна радионица Д.О.О.
Београд , ПИБ 103876373, матични број
2034386,
као пореског обвезника, са
стањем на дан 31.05.2018. године.
II.
Укупан
дуг,
на
дан
31.05.2018.године, који се односи на град
Зрењанин и чија се конверзија одобрава,
износи 155.942,73 динара а састоји се од
главног дуга у износу од 123.876,09 динара
и камате, у износу од 32.066,64 динара.
III. Ова одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службени лист града Зрењанина''.
IV. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
Друштво
за
превенцију
инвалидности и радно оспособљавање
инвалида Заштитна радионица д.о.о.
Београд, Здравка Челара 14/А, Београд,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за послове Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа
- Архиви.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-10/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
18
На основу члана члана 23. Одлуке о
оснивању “Јавног предузећа за урбанизам”
Зрењанин ( ''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 2/19– пречишћен текст) и
члана 30. тачка 9. и 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13–пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.03.2019. год. донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА “ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ”
ЗРЕЊАНИН
I
Даје се сагласност на Одлуку о
измени Статута “Јавног предузећа за
урбанизам” Зрењанин коју је донео
Надзорни одбор овог предузећа дана
28.01.2019.год. под бројем 20/10.
II
Решење и Одлуку објавити
''Службеном листу града Зрењанина''.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-11/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 22. став 1. тачка 7.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'' број 15/16),
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члана 16. Одлуке о оснивању „Јавног
предузећа
за
урбанизам“' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'' број
22/17 - пречишћен текст, 7/18 и 29/18) и
члана 28. став 1. тачка 7. и став 3. Статута
„Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин
(„Службени лист града Зрењанина“ број
10/18 – пречишћен текст и 14/18),
Надзорни одбор на седници одржаној дана
28.01.2019. године, донеo je
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА
„ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту „Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин („Службени лист
града Зрењанина“ број 10/18 – пречишћен
текст и 14/18), у члану 14. став 1. мења се
и гласи:
„Основни капитал предузећа који је
евидентиран у Агенцији за привредне
регистре као уписан новчани капитал
износи 3.636.031,45 динара, а као уплаћен
новчани капитал износи 3.636.031,45
динара.“
Члан 2.
Одлуку доставити Оснивачу на
сагласност.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Зрењанина“.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Жарко Пандуров,с.р.
19
На основу члана 30. став 1. тачка 27.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 05/17,19/17
и 26/17) и члана 42. Одлуке о Заштитнику
грађана Града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'' број 11/14 и 14/17),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној
дана
27.03.2019.
године,
разматрала је Извештај о раду Заштитника
грађана града Зрењанина за 2018. годину
који је поднео Заштитник грађана града
Зрењанина и констатовала:
- Извештај обухвата годину рада
овог органа у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2018. године.
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На основу тог
Извештаја и
изведених констатација Скупштина града
је донела
ЗАКЉУЧАК
1. РАЗМОТРЕН ЈЕ Извештај о
раду Заштитника грађана града Зрењанина
за 2018. годину.
2. Овај извештај објавити у
''Службеном листу града Зрењанина''
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Градоначелнику
- Начелнику Градске управе
- Заштитнику грађана града
Зрењанина
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-17/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2018. ГОДИНУ
УВОД
У складу са чланом 42. Одлуке о
Заштитнику грађана Града Зрењанина
(„Сл.лист града Зрењанина“ број 11/2014 и
14/2017) предвиђено је да Заштитник
грађана једном годишње, најкасније до
краја марта текуће године, подноси
Скупштини Града извештај о својим
активностима, стању људских права и о
правној сигурности на територији града за
претходну годину. У складу са наведеним у
извештају су садржани подаци о правном
оквиру и делокругу рада Заштитника
грађана Града Зрењанина, надлежностима
за поступање, току поступка пред
Заштитником грађана, начину обраћања
институцији Заштитника грађана, преглед
притужби. Такође приказано је и стање
људских права и права националних
мањина у посматраном извештајном
периоду уз посебан осврт на питање родне
равноправности на територији Града
Зрењанина. Извештај је обухватио период
од 01.01.2018.-31.12.2018. године.
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I ДЕО
ПРАВНИ ОКВИР И ДЕЛОКРУГ РАДА
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Заштитник грађана града Зрењанина
установљен је као независан, самосталан
орган који се стара о остваривању, заштити
и унапређењу људских и мањинских права
и слобода зајемчених Уставом, потврђеним
и објављеним међународним уговорима,
општеприхваћеним
правилима
међународног права, законом и прописима
града Зрењанина.
Основни принципи деловања омбудсмана
су законитост, непристрасност, независност
и правичност.
Зрењанин је један од првих градова
у Србији који је увео институцију
омбудсмана, односно заштитника грађана.
Прва одлука о омбудсману (Заштитнику
грађана) Града Зрењанина усвојена је на
седници Скупштине општине 26. августа
2003.
године.
Одлуком
одборника
Скупштине општине Зрењанин, на седници
одржаној 2. априла 2004. године, изабран је
први омбудсман – Заштитник грађана, за
територију општине Зрењанин. Тиме је
почео период, који сада броји своју 15.
годину у коме је свим грађаним Зрењанина
омогућено да на лакши, бржи и
једноставнији начин остваре своја права, а
град је добио независну институцију која
непосредно брани права грађана и тиме
константно утиче на унапређење и
побољшање услуга свих градских субјеката
које контролише.
На нивоу Републике Србије донет је
посебан Закон о Заштитнику грађана и он
се односи искључиво на институцију
Заштитника грађана Републике Србије. На
нивоу Аутономне Покрајине Војводине
постоји
Одлука
о
покрајинском
Омбудсману, а што се тиче локалних
Омбудсмана њихов рад и надлежност се
уређује
одлукама
о
локалним
заштитницима грађана које доносе јединице
локалне самоуправе.
Правни оквир и делокруг рада
Заштитника грађана града Зрењанина
прописани су Одлуком о Заштитнику
грађана града Зрењанина („Сл.лист града
Зрењанина“,
бр.11/2014
и
14/2017).
Одлуком
су
детаљно
прописане
надлежности
Заштитника грађана и
поступак пред Заштитником грађана.
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Омбудсман посебно штити људска
права и слободе од повреда учињених од
стране органа управе, организација и јавних
служби, које врше управна и јавна
овлашћења, а чији је оснивач Град
Зрењанин.
Ради ефикаснијег рада и поступања
локалних заштитника грађана 2012. године
формирано
је
Удржење
локалних
омбудсмана (УЛОС). Током 2018. године
Удружењу су приступили нови чланови и
то новоформиране канцеларије локалних
заштитника грађана као и покрајински
заштитник грађана – омбудсман.
У претходној години предузете су
бројне активности, а све у циљу
ефикаснијег рада и деловања локалних
заштитника грађана.
Мисија за Србију Организације за
Европску безбедност, од почетка је
препознала значај локалних омбудсмана и
подржавала оснивање и рад ових органа,
као и оснивање нових канцеларија на
територији Републике Србије. Важно је
напоменути да је ова организација
подржала поједине активности усмерене на
оснаживање ове институције као што су
посебне радионице за стручно усавршавање
локалних омбудсмана, као и конференције
локалних омбудсмана Србије које су биле
тематског карактера и одржаване са
учесницима из страних земаља.
II Д Е О
НАДЛЕЖНОСТ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Заштитник грађана је овлашћен да
контролише законитост, правилност и
ефикасност рада органа управе, а није
овлашћен да контролише рад Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа, као
ни рад судова и јавних тужилаштава
основаних за територију града Зрењанина.
Ради
заштите
и
унапређења
људских права заштитник грађана прати
примену прописа, контролише законитост,
целисходност и ефикасност поступања
органа управе и контролише рад органа
управе како би штитио људска права.
Основни
принципи
деловања
заштитника
грађана
су
законитост,
непристрасност, независност и правичност.
Заштитник
грађана
Града
Зрењанина у складу са Одлуком о
Заштитнику грађана Града Зрењанина је
овлашћен да обавља следеће послове:
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- прати примену међународних стандарда о
људским правима на територији Града;
- прикупља информације из различитих
извора о примени закона и других прописа,
као и одлука и других општих аката органа
града из области људских права од стране
органа управе;
припрема
годишњи
извештај
о
остваривању и поштовању људских права и
примени начела забране дискриминације од
стране органа управе и доставља га
Скупштини града;
- обавештава надлежне органе и јавност
када градска управа и јавне службе крше
људска права;
- прима и испитује представке, које се
односе на повреду људских права од стране
органа управе;
- поступа по сопственој иницијативи када
постоји сумња о постојању кршења
људских права од стране органа управе;
- посредује у мирном решавању спорова у
случају људских права грађана на
територији Града;
- организује и припрема саветовања о
остваривању и поштовању људских права и
забрани дискриминације;
- припрема и спроводи кампање за
информисање
јавности
о
питањима
значајним за остваривање и поштовање
људских права и забране дискриминације;
- иницира и подстиче образовање о
људским правима у свим областима
живота;
- сарађује и размењује искуства са другим
Заштитницима грађана и другим органима
и организацијама који се баве заштитом и
унапређењем
индивидуалних
и
колективних права грађана у земљи и
иностранству;
- подноси надлежном органу града
иницијативу за измену и допуну прописа и
општих аката града, ако сматра да до
повреде права грађана долази због
недостатака у тим актима и иницира
доношење нових прописа и општих аката
града када сматра да је то од значаја за
заштиту права грађана;
- даје мишљење Градском већу и другом
овлашћеном предлагачу на нацрт прописа
или општег акта града када се њиме уређују
питања од значаја за заштиту и унапређење
права грађана;
- доноси акта којима регулише питања у
вези
са
унутрашњом
организацију,
функционисањем и радом (радно време,
печат, службену легитимацију и друго) и
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- обавља друге послове у складу са законом
и прописима града.
III Д Е О
ТОК ПОСТУПКА ПРЕД
ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА
Основно обележје рада заштитника
рада града Зрењанина огледа се у томе да у
оквирима своје надлежности контролише
рад градске управе, као и установа,
предузећа, органа и организација којима су
поверена јавна овлашћења а чији је оснивач
Град.
У
обављању
својих
послова
Заштитник грађана је независан и
самосталан и нико нема право да утиче на
његов рад и поступање.
Заштитнику грађана се може
обратити свако ко сматра да му је актом
или радњом органа управе повређено неко
људско право.
Заштитник грађана такође има
право да поступа и по сопственој
иницијативи.
Ако се ради о повреди права детета ,
притужбу у име малолетног лица може
поднети родитељ, односно законски
заступник, а ако се ради о повреди правног
лица, притужбу може поднети лице
овлашћено за заступање правног лица.
Треће лице, невладина организација,
удружење или друга организација може се
обратити Заштитнику грађана уз писано
овлашћење лица која сматрају да су му/јој
људска права угрожена.
Стручна
служба
Заштитника
грађана, дужна је да на захтев лица пружи
помоћ у састављању захтева којим се
наведено лице обраћа Заштитнику грађана.
Након пријема захтева, по захтеву се
поступа одмах, а најкасније у року од 30
дана од дана подношења захтева.
У току поступка Заштитник грађана
утврђује повреде учињене актом, радњама
или нечињењем органа управе, односно
јавних
предузећа и установа чији је
оснивач град. Органи и организације над
чијим радом Заштитник грађана врши
контролу дужни су да му омогуће приступ
својим
просторијама
и
ставе
на
располагање све податке којима располажу.
Након упознавања са садржином
захтева уколико су испуњени услови за
поступање
покреће се
одговарајући
поступак. Након прикупљања чињеница и
доказа поступак може да се оконча:
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Доношењем мишљења, препоруке
или
предлога
за
откалањањем
неправилности у раду (уколико се у току
поступка утврди неправилно поступање
органа управе).
Одлуком о обустави поступка
уколико орган управе на чије се поступање
представка односила отклони начињену
повреду још у току самог поступка.
Одбијањем захтева (уколико се
утврди да нема неправилног поступања
органа).
Одбацивањем захтева:
1. ако захтев не садржи личне податке
(анонимни захтев)
2. ако је захтев поднет по истеку рока од
годину дана од извршене повреде права
грађана, односно од последњег поступања,
односно непоступања органа управе у вези
са учињеном повредом права грађана
3. ако захтев не садржи све прописане
податке потребне за поступање, а
подносилац захтев не допуни у року који
одреди заштитник грађана
4. ако се захтев не односи на рад органа
управе
5. ако се захтев односи на рад републичких
и покрајинских органа
6. ако се захтев односи на рад Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа
7. ако околности случаја и докази који су
поднети не доводе до уверења да постоји
повреда људских права, односно друга
неправилност у раду органа управе.
8. ако је већ поднет захтев у истом случају,
а нису поднети нови докази
9. ако нису исцрпљени сви редовни правни
лекови за отклањање повреда
10. ако се ради о предмету у коме је у току
управни спор или други судски поступак,
осим када заштитник грађана оцени да се
ради о претераном одуговлачењу поступка
или злоупотреби процесних овлашћења
11. уколико је поводом исте ствари
заштитник грађана раније већ одлучивао.
Такође је важно напоменути да су
сви поступци које Заштитник грађана Града
Зрењанина води бесплатни за подносиоца
захтева, као и да је стручна служба уколико
то подносилац затражи дужна да пружи
помоћ у састављању захтева. Важно је
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истаћи да захтев може да се поднесе на
српском
језику
или
на
језицима
националних мањина који су у службеној
употреби на територији града.
Чланом 29. Одлуке о Заштитнику
грађана града Зрењанина („Службени лист
града Зрењанина“, бр.11/2014 и 14/2017)
прописано је да Заштитник грађана покреће
поступак када је искоришћено редовно
правно средство за отклањање повреде на
које подносилац указује, односно ако не
постоји правно средство за отклањање
повреда на коју подносилац указује.
Изузетно
Заштитник
грађана
може
покренути поступак и пре него што су
исцрпљена сва правна средства ако би
подносиоцу
притужбе
била
нанета
ненадокнадива штета или ако се притужба
односи на некоректан однос органа управе
према
подносиоцу
притужбе,
неблаговремен рад или друга кршења
правила етичког понашања запослених у
органима управе.
Поступак заштите права грађана је
максимално поједностављен: подношење
представке је бесплатно, а предвиђено је и
попуњавање формалног обрасца представке
да би грађанин јасно и сажето изнео
примедбе на рад неког органа или службе
са чијим поступањем није задовољан, затим
се подноситељ обавештава о покретању
поступка као и о свакој радњи коју
Заштитник грађана предузима током
поступка.
IV Д Е О
ВРСТЕ ПРЕДСТАВКИ
Заштитнику
грађана
града
Зрењанина грађани су се у 2018. години
обраћали у највећем броју директно у
канцеларији на адреси Гимназијска 17,
нешто мање путем писмених притужби
упућених поштом и путем електронске
поште. Такође, известан број контаката
остварен је позивањем канцеларије путем
телефона. Заштитнику грађана у Зрењанину
у 2018. години обратило се укупно 315
лица. У даљем тексту приказани су
процентуално изражени начини обраћања
заштитнику грађана.
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Начин обраћања грађана Заштитнику грађана
100
Директно обра ћање
странке у канцеларији
заштитника 85%
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Писмено поднете
представке путем поште
2%

60
50

Обраћање телефонским
путем 3%

40
30
20

Обраћање грађана путем
електронске поште 10%

10
0

Сваки
грађанин
који
се
обратио
канцеларији Заштитника грађана на било
који од горе наведених начина имао је
могућност да изложи свој проблем и
уколико је доставио документацију везано
за предмет на који се притужба односила

Заштитник грађана је покретао и водио
одговарајући поступак.
У даљем тексту следи приказ
поднетих представки током 2018. године
према органима на које су грађани имали
притужбе као и областима на које су се
притужбе
односиле.

Приказ представки по органима

Када су у питању републичка јавна
предузећа као и она чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина у највећем
броју притужбе су се односиле на рад ПИО
фонда, Службе за катастар непокретности и
Воде Војводине.
У највећем броју случајева грађани
су се жалили на комуналне проблеме. То се
пре свега односи на висине рачуна за
поједине комуналне услуге. Такође,
грађани су се притуживали и на следеће
области: висину и начин обрачуна пореза
на имовину, проблем паса луталица ,
проблеме везане за уличну расвету,

примедбе из области радних односа (у
највећем броју случајева примедбе на рад
приватних послодаваца), однос запослених
здравствених радника према пацијентима
као и проблем са заказивањем прегледа
(примедбе су се углавном односиле на
Општу болницу). У области имовинско
правних односа важно је поменути да је
највећи број примедби био усмерен према
поступку спровођења уписа у катастар
непокретности. У области комуналних
услуга значајан део представки се односио
и на одношење смећа и постојање дивљих
депонија. Значајан број обраћања односио
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се на проблем повезивања стажа у ПИО
фонду. Такође,примедбе грађана су се
односиле и на висину награде за рад
извршитеља.
Једна од главних одлика рада
канцеларије у претходном периоду је
висока ефикасност у решавању предмета.
Као што је наведено, иако постоји законски
рок од 30 дана од дана подношења захтева
током ког заштитник грађана треба да
отпочне рад на предмету, решавању
предмета се приступа одмах, односно у
најкраћем могућем року. Изузетно висок
проценат решених предмета у 2018. години
од чак 99%, јасно говори о степену
ефикасности заштитника грађана и доброј
кооперативности
контролисаних
институција Града Зрењанина.
V ДЕО
СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРАВА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ПРАВА
ДЕТЕТА
По питању стања људских и
мањинских права у току 2018. године није
било кршења права по овом основу у већем
обиму и може се констатовати да се то
стање поправља у односу на претходне
године пре свега захваљујући деловању
великог броја институција и других
надлежних органа који су препознали
потребу за унапређењем права различитих
група. То се нарочито огледа у раду
Предшколске установе Зрењанин која у
вишекултурној средини деци пружа
могућност да усвоје различите облике
комуникације и то кроз: развијање
позитивних ставова према култури других
народа и неговање толеранције на
различитости, упознавање националне
културе, очување културног идентитета,
успостављање различитих културних веза и
сл.
У установи се рад обавља на
српском и мађарском језику. Настава на
мађарском језику се одвија у вртићима
Цврчак, Колибри и Снежана. Школске
2017/2018. године уписано је 17 деце у 1
јаслену групу, 72 деце у 4 обданишне групе
и 18 деце у 1 групу припремног
предшколског програма. Укупно 107 деце у
6 васпитних група на мађарском језику.
Школске 2018/2019. Уписано је 15 деце у 1
јаслену групу док је, 77 деце уписано у 4
обданишне групе и 14 деце у 1 групу
припремног
предшколског
програма.
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Уписано је 106 деце у 6 група на мађарском
језику.
У сарадњи са УНИЦЕФОМ као и
Министарством просвете, током 2018.
године реализован је пројекат „Вртићи без
граница 3“. Идеја пројекта је била да се што
већи број деце предшколског узраста
укључи у васпитно образовне програме.
Програми „Игралиште-пливалиште“, „Мала
школа пливања“, „Музика и покрет“,
„Развојна гимнастика“, „Разгледница мога
града“, „Поглед кроз библиотечки двоглед“,
„Ми као уметници“, „Звук, то сам ја-то смо
ми“ су се реализовали у 3 васпитне групе.
Реализација програма и промотивне
активности оставрене су захваљујући
сарадњи са многим институцијама локалне
заједнице.
Посвећена
је
велика
пажња
интезивној сарадњи са родитељима и то
плански и систематски током читаве године
са јасно формулисаним циљевима и
утврђеном динамиком остваривања кроз
следеће облике:
Родитељски састанци.
Трибине за родитеље.
Индивидуални сусрети родитеља са
стручном службом.
Кутак за родитеље.
Играонице, радионице за родитеље.
Боравак родитеља у васпитној
групи.
Излети, екскурзије, еколошке и
сакупљачке акције.
Божићни-новогодишњи вашар.
Улепшавање и уређивање дворишта
вртића.
Свечаности и завршне приредбе,
добротворне акције.
У области сарадње са локалном
заједницом нарочито је видљива сарадња
са:
Градском библиотеком „Жарко Зрењанин“
– деца припремних група постала су
чланови библиотеке а у оквиру Дечје
недеље библиотека је била организатор
квиза „Шта знам о бајкама“ а у јуну месецу
је организована „Читалачка значка“ у
оквиру које су награђена деца која су
„прочитала“ највећи број сликовница.
Културним центром, па је четврту
годину за редом организован квиз „Ко ће
боље, ко ће пре“.
Школом 9. мај, организоване су
„Инклузивне игре“.
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ФК „Петлић“ и ЈУ „Спортски
објекти“, организован је турнир у малом
фудбалу.
Сва
деца
припремних
група
завршила су пливачку обуку на градском
базену са завршном манифестацијом „Игре
на води“.
Организоване
су
посете
позориштима у Зрењанину, Новом Саду и
Београду, а у сарадњи са Савременом
галеријом уметничке колоније Ечка
реализована је радионица „Сликаоница“.
Може
се
оценити
да
се
Предшколска
установа
Зрењанин
у
претходној години на сваки начин
потрудила да заштити права деце што се
огледа на следећи начин:
У установу се уписују сва деца
заинтерсована за упис.
Установа се придржава Правилника
о ближим условима за утврђивање
приоритета за упис деце у предшколску
установу.
Кроз пројекат „Вртићи без граница“
настојало се да се упише што више деце
узраста од 3-5,5 година.
Установа води бригу о поштовању
мера које се тичу заштите права и
безбедности
деце
дефинисаних
Правилником о мерама, начину и поступку
заштите безбедности деце у предшколској
установи.
Установа је преузела све мере за
редовно
похађање
припремног
предшколског програма, посебно деце из
осетљивих група.
Реализовани су програми ненасилне
комуникације, кроз психолошке радионице,
као и радионице са темом дечијих права и
развоја самопоштовања кроз конструктивно
решавање проблема.
Спроведена је едукација васпитача и
стручних сарадника као и информисање
родитеља а све у циљу заштите права
детета.
Спроведен је програм превентивне
здравствене заштите, социјалне заштите а
посебна пажња се придавала уравнотеженој
исхрани прилагођеној потребама деце
предшколског узраста.
Што се тиче Одељења за друштвене
делатности може се констатовати следеће:
Правилником о ученичким и
студентским стипендијама града Зрењанина
омогућено је већем броју ученика и
студената са територије града Зрењанина
који
похађају
средње
школе
и
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високошколске установе чији су оснивачи
Република Србија, Аутономна Покрајина
Војводина
или
јединица
локалне
самоуправе да остваре право на стипендију,
а и повећан је број ученика и студената који
по законској дефиницији припадају некој
од осетљивих друштвених група који су
остварили то право.
У области здравствене заштите Дом
здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин је
у 2018. години је унапредио рад својих
служби а самим тим и право грађана на
здравствену заштиту. Служба медицине
рада
је
опремљена
Бесконтактним
тонометром, Олфтамоскопом, Пројектором
хпц – 7000, ЕКГ 122Ц-1 као и
дванаестоканалним дијагностичким ЕКГ
моделом СЕ-301. Одељење спортске
медицне опремљено је новим апаратом за
физикалну
терапију.
Развојно
саветовалиште опремљено је логопедским
сетом „Берингер“ за децу која су ометена у
говору и слуху, а Служба за биохемијскохематолошку дијагностику опремљена је
новим дестилатором. Током 2018. године
реновирана је здравсвена станица у Ченти,
замењени су прозори, реновиран је
санитарни чвор за пацијенте, саниран је
прилаз испред објекта Службе хитне
медицинске помоћи а у Дечијем диспанзеру
реновирани су столови за пресвлачење
беба. Настављена је добра сарадња и са
Саветником за заштиту права пацијената и
уложен труд да се на сваки приговор
благовремено реагује како у случају
телефонских тако и усмених приговора.
VI ДЕО
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА И
РАДА, РАДИ ЕФИКАСНИЈЕГ И
БОЉЕГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
У циљу унапређења права грађана у
оквиру Одељења за општу управу Градске
управе постоји значајан напредак на пољу
дигитализације,
примене
савремених
технологија и нове законско-организационе
матрице која води ка повезивању делова
истих или различитих нивоа власти,
односно њихових институција, који по
службеној дужности размењују податке и
прибављају документацију коју су до сада
грађани морали сами да прибављају
трошећи време, новац и друге ресурсе.
Дигитализацијом матичних књига и
однедавно књиге држављана је омогућено
матичарима да било где у Србији преузму
изводе и уверења, а странке без утрошка
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времена и новца ефикасно заврше посао. У
смислу ефикаснијег рада запослени у
одсецима врше увид у податке преко
система е-ЗУП, брже и ефикасније долазе
до потребних података који су важни за
решавање управне ствари и доношење
решења у првостепеном поступку. Користе
изводе из матичних књига рођених,
венчаних и умрлих из локалне апликације и
Централног система за електронску обраду
и складиштење података и чување другог
примерка матичних књига на нивоу
Републике
Србије,
ради
бржег
и
ефикаснијег решавања предмета. Такође,
врше увид, прибављају и обрађују личне
податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, уз писмену сагласност
странке у поступку који се покреће по
захтеву странке у складу са чланом 103,
став 3. Закона о општем управном
поступку.
Током 2018. године је уведена
новина у раду запослених у месним
канцеларијама који осим послова матичара
пружају помоћ и дају обавештења
грађанима ради остваривања њихових
права пред органима Града. У месним
канцеларијама по насељеним местима се
примају
странке
и
обављају
административно технички послови у вези
са остваривањем права на дечији додатак и
права на стицање статуса енергетски
заштићеног купца електричне енергије или
природног гаса. Врши се и пријем и
узимање изјава од странака на записник
који се доставља на обраду Одсеку за
управно-правне послове који води управни
поступак до доношења решења. Ово
унапређење је кроз сарадњу са другим
одељењима Градске управе, довело до
повећања ефикасности рада Градске управе,
избегава се излагање грађана насељених
места непотребном трошку новца и времена
због одласка до града, чиме се повећава
задовољство странака и превазилази
проблем стварања гужви у градским
институцијама.
У погледу рада Одељења за
урбанизам може се констатовати да
наведено Одељење решава предмете по
захтеву странке, и притом прибавља
податке по службеној дужности, сходно
члану 103. Закона о општем управном
поступку. Остварује електронску сарадњу
са Полицијском управом, Пореском
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управом и РГЗ- Службом за катастар
непокретности Зрењанин и у веома кратком
року врши увид у евиденцију коју води та
служба, што омогућава брже решавање
предмета.
Такође, Одељење за имовинско
правне послове и управљање имовином је
доступно за информације грађанима града
Зрењанина и могу се добити савети који се
тичу надлежности Одељења, као и писмени
одговори по захтеву странака. Прописи који
се примењују у раду Одељења се месечно
ажурирају и објављују у Информатору
града Зрењанина који је објављен и
доступан и на сајту града.
Народно
позориште
„Тоша
Јовановић“ Зрењанин је у току 2018. године
обавило радове на адаптацији фоајеа НП
"Тоша Јовановић" Зрењанин при чему је
након реновирања олакшан приступ
особама са инвалидитетом свим садржајима
који се одвијају у Позоришту. Осим
тога бесплатне карте за представе су
обезбеђене за све социјалне групе.
ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је
у домену свог посла изашла у сусрет
потрошачима те од 2013. године има
активни кориснички сервис у ближем
центру града на адреси Раде Кончара 10,
где готово све категорије купаца, од
старијих
потрошача
до
оних
са
инвалидитетом могу добити информације
везане за рад ЈКП „Градска топлана“,
извршити промену корисника услуга,
предати захтеве, рекламације, молбе и
извршити плаћање рачуна. Такође, у склопу
побољшања рада у оквиру заштите права
потрошача ангажована су лица која нису
запослена у предузећу, а која као стручна
лица из удружења за заштиту потрошача
учествују у доношењу одлука Комисије за
рекламацију.
ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је у
2018.години анкетом, путем случајног
узорка
којом је
обухваћено 250
испитаника са територије градских месних
заједница и анализом упитника дошла до
следећих података:
Корисници
су
већим
делом
задовољни услугама које пружа ЈКП
”Чистоћа и зеленило”
Од 100% анкетираних грађана 52%
је изразило задовољство општим пружањем
услуга, 45% да је задовољно уз мале
примедбе, док је свега 3% анкетираних
грађана потпуно незадовољно. Без обзира
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што су грађани задовољни пружањем
услуга предузећа, треба квалитет услуга
подићи на још виши ниво. Као најчешће
примедбе испитаници су навели да треба
град више чистити, празне површине које
припадају
граду
треба
оплеменити,
побољшати асортиман цвећа на расаднику,
поставити више корпи и клупа и ван центра
града, лети чешће косити траву, прати
контејнере и контејнерска места, више
радити на
озелењавању у граду итд.
Неопходно је уважити мишљења
анкетираних грађана који су указали на
пропусте у раду као и на кораке које треба
предузети како би се подигао ниво у
пружању услуга и пропратили европске и
светске трендове у начину селекције и
депоновања отпада, озелењавању као и
одржавању јавне хигијене и јавних
површина у граду.
На сајту овог предузећа постоји
посебан одељак преко којег грађани могу
проследити поруку Служби за маркетинг у
виду рекламације на пружену услугу, а исто
тако и поставити питање, затражити
информације везане за делатност, као и
послати предлоге или сугестије. На
рекламације корисника услуга одговара се у
складу са Законом о заштити потрошача.
Такође је активна и Facebook
страница предузећа, где корисници могу
свакодневно да прате активности, погледају
фотографије, прочитају разна обавештења и
др.,
а
преко
Facebook
странице
Привременог прихватилишта за псе и
мачке, грађани који су заинтересовани да
удоме пса, могу добити све информације о
њима, као и о раду Зоохигијенске службе.
Предузеће је корисницима услуга
омогућило да рачун за услуге одношења
комуналног отпада и чишћење улаза
добијају у електронској форми путем емаила.
Јавна установа „Спортски објекти“
је у 2018. извршила санацију крова на
спортском објекту Дома борилачких
спортова, набављена је нова спортска
опрема и извршено постављање новог
паркета у Хали спортова. Током 2018.
године организовано је и низ бесплатних
програма на спортским објектима.
ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је у 2018.
години донело Правилник о условима и
начину решавања рекламација потрошача
ЈКП „Пијаце и паркинзи Зрењанин“.
Рекламације се могу поднети поштом,
факсом, мејлом или лично на писарницу.
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Директор је именовао комисију за
решавање рекламација. На свим пијацама и
затвореним паркинзима у граду Зрењанину
побољшани су услови рада и пружања
услуга.
VII ДЕО
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Начело
родне
равноправности
представља један од основних вредности
модерних демократских друштава а
засновано је на идеји дa у једном друштву,
заједници или организацији постоје једнаке
могућности за жене и мушкарце да
допринесу
културном,
политичком,
економском и социјаллном напретку, као и
да имају једнаке могућности да уживају све
користи и добробити напретка локалне
заједнице.
У даљем тексту се налазе подаци о
броју жена и мушкараца на руководећим и
јавним функцијама у граду Зрењанину у
2018.години.
Помоћници
градоначелника:
3
мушкарца,нема жена
- Градско веће: 1 жена од укупно 13
чланова градског већа
- Одборници у Скупштини града:21 жена од
67 одборника
- Руководиоци одељења- служби ГУ: 7 жена
и 5 мушкараца
- Јавна предузећа Града Зрењанина: нема
жена на управљачким функцијама
- Установе Града Зрењанина: 4 жене
директори од укупно 13
VIII ДЕО
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У 2018.
ГОДИНИ
У фебруару 2018. године одржан је
састанак са Покрајинским заштитником
грађана са темом о могућим видовима
сарање Покрајинског омбудсмана са
градским и општинским заштитницима
грађана. Током марта 2018. је одржана
Конференција Покрајинског заштитника
грађана са темом „Језик - култура идентитет“. У септембру месецу одржана је
Међународна конференција омбудсмана. У
октобру у просторијама ОЕБС-а одржан је
састанак локалних омбудсмана са темом
усаглашавања нормативних аката на
територији републике а која се односе на
рад
локалних
заштитника
грађана.
Међународна научна конференција је
одржана, такође у октобру 2018. године са
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темом „Заштита људских права од
противправности до законитости“. У
децембру месецу је одржана Конференција
локалних омбудсмана и тренинг о
системском/ јавном заступању.
ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Ана Ковачки,с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
АНИ КОВАЧКИ, дипл. правнику,
Заштитнику грађана за територију града
Зрењанина, престаје мандат Заштитника
грађана дана 27. марта 2019. године.

20
На основу члана 11. став 5. Закона о
комуналној полицији (''Службени гласник
РС'', број 51/09), члана 30. став 1. тачка 49.
и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 27.03.2019. године
донела је
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на План
рада комуналне полиције града Зрењанина
за 2019. годину број 352-2/19-64-IV-10-01
од 18. фебруара 2019. године, који је
усвојило Градско веће града Зрењанина на
седници одржаној дана 20.03.2019. године.
II. Ово решење објавити у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-20/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
21
На основу члана 30. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17
и 26/17) и члана 14. Одлуке о заштитнику
грађана града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 11/14 и 14/17) а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.03.2019. године,
донела је

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом
30.
Статута
града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17) утврђена је надлежност Скупштине
града, а чланом 107. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Одредбом члана 14. Закона о
заштитнику грађана ("Службени лист града
Зрењанина" број 11/14 и 14/17) прописано
је, између осталог, да мандат Заштитника
грађана престаје оставком.
Ана Ковачки, именована је за
Заштитника грађана за територију града
Зрењанина Решењем Скупштине града број
06-94-70/14-I, дана 16. маја 2014. године
("Службени лист града Зрењанина" број
13/14).
Ана Ковачки, поднела је дана 14.
марта 2019. године, захтев за престанак
мандата на место Заштитника грађана за
територију града Зрењанина, у коме наводи
да подноси оставку на место Заштитника
грађана за територију града Зрењанина из
личних разлога, с тим да јој датум
престанка мандата буде 27. март 2019.
године.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о престанку мандата Ани Ковачки,
Заштитнику грађана за територију града
Зрењанина.
На основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
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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. Ани Ковачки,
2. Заштитнику грађана за територију
града Зрењанина,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-29/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
22
На основу члана 38. став 1. и члана 42.
Закона о правима пацијената (''Службени
гласник РС'', број 45/13) и члана 30. став 1.
тачка 22. и члана 107. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), а на основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
ЗА ЗДРАВЉЕ
I
У Решењу о образовању и избору
председника и чланова Савета за здравље
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
34/16, 5/17 и 26/17), у тачки II, код чланова,
у тачки 12. речи: "мр Миодраг Субић,
магистар економских наука", замењују се
речима: "др Гордана Ђурић, доктор
медицине - изабрани лекар".
II
Мандат др Гордани Ђурић траје до
истека мандата Савета за здравље, који је
образован 23. децембра 2016. године, 14.
фебруара 2017. године и 28. септембра
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2017. године, ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 34/16, 5/17 и 26/17).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 38. став 1. Закона о
правима пацијената (''Службени гласник
РС'', бр. 45/13) прописано је да заштиту
права пацијената обезбеђује јединица
локалне самоуправе, одређивањем лица
које обавља послове саветника за заштиту
права пацијената и образовањем Савета за
здравље, а чланом 42. овог закона,
прописано је, између осталог, да Савет за
здравље образован у јединици локалне
самоуправе, у складу са законом којим се
уређују јединице локалне самоуправе,
поред задатака утврђених статутом,
односно
одлуком
јединице
локалне
самоуправе, обавља и одређене задатке из
области заштите права пацијената, наведене
у закону. Савез за здравље поред
представника локалне самоуправе, чине и
представници удружења грађана из реда
пацијената, здравствених установа са
територије јединице локалне самоуправе,
као и надлежне филијале Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Чланом 30. став 1. тачка 22. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17) утврђена је надлежност Скупштине
града, а чланом 107. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Мр
Миодраг
Субић,
магистар
економских наука, изабран је за члана
Савета за здравље Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-19-55/17-I, дана
14. фебруара 2017. године (''Службени
гласник РС'', број 5/17). Како је именованом
престала функција вршиоца дужности
директора Дома здравља "Др Бошко
Вребалов" Зрењанин, престаје му и
дужност члана Савета за здравље, а уместо
њега бира се др Гордана Ђурић, доктор
медицине - изабрани лекар, в. д. директора
Дома здравља "Др Бошко Вребалов"
Зрењанин.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о измени Решења о образовању и
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избору председника и чланова Савета за
здравље.
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. мр Миодрагу Субићу, магистру
економских наука,
2. др Гордани Ђурић, доктор медицине
- изабрани лекар,
3. Одељењу за финансије,
4. Одељењу друштвених делатности,
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-30/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
23
На основу чланом 41. став 1. тачка
4. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', бр. 87/18), члана
30. став 1. тачка 22. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13-пречишћен
текст и 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 05/17,
19/17
и
26/17),
Скупштина
града
Зрењанина, на предлог Градоначелника
града Зрењанина, на седници одржаној дана
27.03.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ
ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
I
У Решењу о образовању и
постављењу чланова Градског штаба за
ванредне ситуације (''Службени лист града
Зрењанина'', број 24/16 и 7/18), тачка II.
мења се и гласи:
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II
Градски штаб за ванредне ситуације
(у даљем тексту: Штаб) чине командант
штаба, заменик команданта, начелник
штаба и 17 чланова, и то:
КОМАНДАНТ ШТАБА: Чедомир Јањић,
Градоначелник
ЗАМЕНИК
КОМАНДАНТА:
Саша
Сантовац, заменик Градоначелника
НАЧЕЛНИК ШТАБА: Рада Јованов
Вуковић, шеф Одсека за цивилну заштиту и
управљање ризиком МУП-а Републике
Србије
ЧЛАНОВИ ШТАБА:
1. Јасмина Малинић, начелник Градске
управе града Зрењанина,
2. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник
Одељења за урбанизaм у Градској управи,
3. Зоран Протић, директор ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин,
4.
Лидија
Крчмаров,
кабинет
градоначелника,
5. Миодраг Пјешчић, директор ВДП
''Средњи Банат'' Зрењанин,
6. Миле Ковачевић, члан Градског већа
задужен за здравство,
7. Оливера Лисица, директор Центра за
социјални рад Зрењанин,
8. Милош Крајновић, капетан, представник
Војске Србије,
9. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин,
10. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
одбрану и ванредне ситуације у Градској
управи,
11. Дарко Бошњак, директор Ветеринарског
специјалистичког института,
12. Александра Танасијевић, секретар
Црвеног крста Зрењанин,
13.
Предраг
Бодирога,
директор
ЈКП”Водовод и канализација” Зрењанин,
14. Горан Краварушић, начелник Одељења
за привреду,
15. Игор Виријевић, начелник Одељења
комуналне полиције, одбране, ванредних
ситуација и заједничких послова,
16. Звонко Ракић, секретар Ватрогасног
савеза Зрењанин,
17. Јован Цветић, директор ЈП за урбанизам
Зрењанин.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-31/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
24
На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14
и 83/18), члана 13. Правилника о условима
и начину рада Комисије за стручну
контролу планских докумената, Комисије
за контролу усклађености планских
докумената и Комисију за планове јединице
локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', број 55/15) и члана 30. и 107. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), а на основу предлога Комисије за
персонална питања,
Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
У Решењу о образовању и именовању
Комисије за планове (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 24/15, 25/15-испр. и 32/15),
у тачки V став 2. речи: ''ЉУБИЦА
ЋУЛИБРК, дипл. инж. арх'' замењују се
речима:
''ВИОЛЕТА
КУЧАНДА
БОГАСЕНИЕВА, дипл. правник''.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 52. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14
и 83/18), прописано је, између осталог, да
ради обављања стручних послова у
поступку израде и спровођења планских
докумената, стручне провере усклађености
урбанистичког пројекта са планским
документом и законом, као и давања
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стручног мишљења по захтеву надлежног
органа управе, скупштина јединице локалне
самоуправе образује комисију за планове.
Председник и чланови комисије именују се
из реда стручњака за област просторног
планирања и урбанизма и других области
које су од значаја за обављање стручних
послова у области планирања, уређења
простора и изградње, са одговарајућом
лиценцом и да им мандат траје четири
године. Такође, за обављање појединих
стручних послова за потребе комисије,
орган надлежан за образовање комисије,
може ангажовати друга правна и физичка
лица.
Одредбом члана 13. Правилника о
условима и начину рада Комисије за
стручну контролу планских докумената,
Комисије за контролу усклађености
планских докумената и Комисију за
планове јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 55/15),
прописано је, између осталог, да комисија
за планове јединице локалне самоуправе
обавља стручне послове у поступку израде
и спровођења планских докумената из
надлежности јединице локалне самоуправе,
обавља стручну контролу планских
докумената из надлежности јединице
локалне самоуправе и обавља послове
јавног увида у плански докуменат из
надлежности јединице локалне самоуправе
и да скупштина јединице локалне
самоуправе образује комисију за планове
јединице локалне самоуправе, у складу са
законом.
Чланом 30. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) утврђена је
надлежност Скупштине града, а чланом
107. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Љубица Ћулибрк, дипл. инж. арх.
именована је за стручног сарадника
Комисије за планове Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-134-24/15-I, дана
02. октобра 2015. године.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о измени Решења о образовању и
именовању Комисије за планове којим се
уместо Љубице Ћулибрк, дипл.инж. арх.,
стручног сарадника Комисије за планове,
којој је престао радни однос у Градској
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управи града Зрењанина, именује Виолета
Кучанда Богасениева, дипл. правник.
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. Љубици Ћулибрк,
2. Виолети Кучанда Богасениева,
3. Одељењу за финансије,
4. Одељењу за урбанизам,
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-32/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
25
На основу члана 30. став 1. тачка 9a.
и 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 32.
Статута Установе “Резервати природе”
Зрењанин, а на основу предлога Комисије
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Надзорног одбора Установе “Резервати
природе” Зрењанин Драгиња Сурла,
представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
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Образложење
Чланом 30. став 1. тачка 9а. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
Управни одбор и Надзорни одбор Установе
“Резервати природе” Зрењанин, а чланом
107. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута Установе
“Резервати природе” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 6/18пречишћени текст) регулисано је, између
осталог, да председника и чланове
Надзорног одбора именује оснивач на
период од четири године, да Надзорни
одбор Установе има председника и два
члана, од чега је један представник
запослених у Установи.
Драгиња Сурла именована је
за
члана Надзорног
одбора Установе
“Резервати природе” Зрењанин решењем
Скупштине града број 06-19-61/17-I,
објављеним у Службеном листу града
Зрењанина број 5/17. Како је именованој
престао радни однос у Установи, престао је
и основ за члана Надзорног одбора
Установе, па је потребно именовану
разрешити.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Драгиње Сурла дужности члана Надзорног
одбора Установе “Резервати природе”
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. Драгињи Сурла,
2. Установи “Резервати природе”
Зрењанин,
3. А р х и в и.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-33/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
26
На основу члана 30. став 1. тачка 9a.
и 107. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 32.
Статута Установе “Резервати природе”
Зрењанин, а на основу предлога Комисије
за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН
I
НАДА ЛАТИНОВИЋ, струковни
инжењер
инжењерског
менаџмента,
именује се за члана Надзорног одбора
Установе “Резервати природе” Зрењанин,
као представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Мандат Нади Латиновић траје до
истека мандата Надзорног одбора Установе
“Резервати природе” Зрењанин, који је
именован Решењем Скупштине града
Зрењанина
број
06-150-6/16-I,
дана
29.11.2016. године и Решењем број 06-1961/17-I,
дана
14.02.2017.
године
(“Службени лист Града Зрењанина”, бр.
31/16, 34/16-измена и 5/17).
IV
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 30. став 1. тачка 9а. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
Управни одбор и Надзорни одбор Установе
“Резервати природе” Зрењанин, а чланом
107. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
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опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута Установе
“Резервати природе” Зрењанин (''Службени
лист
града
Зрењанина'',
бр.
6/18пречишћени текст) регулисано је, између
осталог, да председника и чланове
Надзорног одбора именује оснивач на
период од четири године, да Надзорни
одбор Установе има председника и два
члана, од чега је један представник
запослених у Установи.
Установa
“Резервати
природе”
Зрењанин доставила је предлог новог члана
Надзорног
одбора,
представника
запослених, уместо Драгиње Сурла којој је
престао радни однос у Установи.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
Наде Латиновић за члана Надзорног одбора
Установе “Резервати природе” Зрењанин,
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. Нади Латиновић,
2. Установи “Резервати природе”
Зрењанин ,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-34/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
27
На основу члана 30. став 1. тачка 9a.
и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17) и члана 30. Статута Дома здравља
“Др
Бошко
Вребалов”
Зрењанин
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(''Службени лист општине Зрењанин'', број
7/07 и Службени лист града Зрењанина број
23/11), а на основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР
БОШКО ВРЕБАЛОВ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Управног одбора Дома здравља “Др Бошко
Вребалов”
Зрењанин,
др
ВЕРИЦА
БУДИМИР, специјалиста опште медицине,
представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 30. став 1. тачка 9а Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
Управни одбор Дома здравља “Др Бошко
Вребалов” Зрењанин, а чланом 107. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. Статута Дома здравља
“Др
Бошко
Вребалов”
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број
7/07 и "Службени лист града Зрењанина",
број 23/11) регулисано је, између осталог,
да Управни одбор Дома здравља именује
оснивач на период од четири године.
Управни одбор има пет чланова од којих су
два члана представници запослених, које
оснивач именује на предлог Стручног
савета Дома здравља, а три члана су
представници оснивача.
Др Верица Будимир именована је за
члана Управног одбора Дома здравља “Др
Бошко Вребалов” Зрењанин решењем
Скупштине града број 06-243-81/14-I, дана
30.12.2014.
године,
објављеним
у
Службеном листу града Зрењанина број
31/14.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
др Верице Будимир дужности члана
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Управног одбора Дома здравља “Др Бошко
Вребалов” 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. Др Верици Будимир,
2. Дому здравља “Др Бошко
Вребалов” Зрењанин.
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-35/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
28
На основу члана 30. став 1. тачка 9a.
и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17) и члана 30. Статута Дома здравља
“Др
Бошко
Вребалов”
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број
7/07 и Службени лист града Зрењанина број
23/11), а на основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР
БОШКО ВРЕБАЛОВ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног
одбора Дома здравља “Др Бошко Вребалов”
Зрењанин, др ВЕРИЦА БУДИМИР,
специјалиста
опште
медицине,
као
представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Мандат др Верици Будимир траје до
истека мандата Управног одбора Дома
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здравља који је именован Решењем
Скупштине града Зрењанина број 06-24381/14-I, дана 30.12.2014. године и Решењем
број 06-114-40/16-I, дана 13.09.2016. године
(“Службени лист Града Зрењанина” бр.
31/14 и 24/16).
IV
Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 30. став 1. тачка 9а Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
Управни одбор Дома здравља “Др Бошко
Вребалов” Зрењанин, а чланом 107. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
.
Чланом 30. Статута Дома здравља
“Др
Бошко
Вребалов”
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број
7/07 и "Службени лист града Зрењанина",
број 23/11) регулисано је, између осталог,
да Управни одбор Дома здравља именује
оснивач на период од четири године.
Управни одбор има пет чланова од којих су
два члана представници запослених, које
оснивач именује на предлог Стручног
савета Дома здравља, а три члана су
представници оснивача.
Стручни савет Дома здравља поново
је предложио др Верицу Будимир за члана
Управног одбора, као представника
запослених.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
др Верице Будимир за члана Управног
одбора Дома здравља “Др Бошко Вребалов”
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. Др Верици Будимир,
2. Дому здравља “Др Бошко
Вребалов” Зрењанин.
3. А р х и в и.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-36/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
29
На основу члана 115. став 1., члана
116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 –
други закони), члана 30. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17
и 26/17) и члана 25., 26. и 27. Статута
Предшколске
установе
Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/18), а на основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
члана Управног одбора Предшколске
установе Зрењанин:
-ЉИЉАНА ФРЕНЦ, дипломирани
економиста,
представник
локалне
самоуправе,
- КРИСТИНА БАЧИЋ, представник
родитеља и
- ПРЕДРАГ КОВАЧ, представник
родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 1. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17 и 27/18 – други закони) прописано је
да је орган управљања у предшколској
установи Управни одбор. Одредбама члана
116. и 117. наведеног закона одређени су,
између осталог, и састав органа управљања,
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а самим тим и Управног одбора, именовање
и мандат чланова Управног одбора.
Управни одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
Управног одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 117. став 3. наведеног
закона утврђени су, између осталог, и
разлози за разрешење члана Управног
одбора пре истека мандата. Члан Управног
одбора може бити разрешен чланства у
Управном одбору и због престанка основа
по којем је именован.
Чланом 30. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) утврђена је
надлежност Скупштине града, а чланом
107. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом
25.
и
26.
Статута
Предшколске
установе
Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/18) утврђено је, између осталог, да је
орган управљања Установе Управни одбор
и да мандат Управног одбора траје четири
године. Чланове Управног одбора именује и
разрешава Скупштина града Зрењанина.
Чланом 27. Статута утврђено је, између
осталог,
да
представнике
родитеља
предлаже Савет родитеља.
Љиљана Френц, Предраг Ковач и
Кристина Бачић именовани су за чланове
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин 5. јула 2017. године Решењем
Скупштине града број 06-87-68/17-I и 22.
марта 2018. године Решењем Скупштине
града
Зрењанина
број
06-31-35/18-I
("Службени лист града Зрењанина", број
19/17 и 7/18), као представник локалне
самоуправе, односно као представници
родитеља. Пошто је престао основ по ком
су именовани, из разлога што је Љиљана
Френц поднела писани захтев за разрешење
дужности члана Управног одбора из личних
разлога, а Кристина Бачић и Предраг Ковач
из разлога што њихова деца више нису
корисници услуга ове установе, потребно је
именоване разрешити дужности члана
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин.
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Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о разрешењу Љиљане Френц,
Кристине Бачић и Предрага Ковача
дужности
члана
Управног
одбора
Предшколске установе 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. Љиљани Френц,
2. Кристини Бачић,
3. Предрагу Ковачу,
4. Предшколској установи
Зрењанин,
5. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
6. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-37/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
30
На основу члана 115. став 1., члана
116. став 5. и члана 117. Закона о основама
система
образовања
и
васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 –
други закони), члана 30. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17
и 26/17) и члана 25., 26. и 27. Статута
Предшколске
установе
Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/18), а на основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.03.2019.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Предшколске
установе Зрењанин именују се:
ЂИНА
ДАРИЈЕВИЋ,
представник локалне самоуправе,
ЈЕЛЕНА
АЛЕКСИЋ,
представник родитеља и
- ИВАНА ПОПОВ, представник
родитеља.
II
Мандат Ђини Даријевић, Јелени
Алексић и Ивани Попов траје до истека
мандата Управног одбора Предшколске
установе Зрењанин, који је именован 05.
јула 2017. године, 30. новембра 2017.
године и 22. марта 2018. године,
("Службени лист града Зрењанина" број
19/17, 33/17 и 7/18).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 1. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
88/17 и 27/18 – други закони) прописано је
да је орган управљања у предшколској
установи Управни одбор. Одредбама члана
116. и 117. наведеног закона одређени су,
између осталог, и састав органа управљања,
а самим тим и Управног одбора, именовање
и мандат чланова Управног одбора.
Управни одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове
Управног одбора именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом
30.
Статута
града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и
26/17) утврђена је надлежност Скупштине
града, а чланом 107. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 25. и
26.
Статута
Предшколске
установе
Зрењанин
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(''Службени лист града Зрењанина'', број
7/18) утврђено је, између осталог, да је
орган управљања Установе Управни одбор
и да мандат Управног одбора траје четири
године. Чланове Управног одбора именује и
разрешава Скупштина града Зрењанина.
Чланом 27. Статута, утврђено је, између
осталог,
да
представнике
родитеља
предлаже Савет родитеља.
Овлашћени предлагач предложио је
Ђину Даријевић за члана Управног одбора
Предшколске установе Зрењанин, као
представника локалне самоуправе.
Савет
родитеља
Предшколске
установе доставио је предлог да се Јелена
Алексић и Ивана Попов именују за чланове
Управног одбора, као представници
родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог
Решења о именовању Ђине Даријевић,
Јелене Алексић и Иване Попов за чланове
Управног одбора Предшколске установе
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. Ђини Даријевић,
2. Јелени Алексић,
3. Ивани Попов,
4.
Предшколској
установи
Зрењанин,
5. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за
заштиту животне средине и
6. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-29-38/19-I
Дана: 27.03.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

27. март 2019. год.
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