БРOJ: 06-76/22-I
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 20. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 15.06.2022. године у
згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
Седници је, на почетку, присуствовало 44. одборника.
Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Драган Петрин,
Будимир Будимир, Данко Ђокић, Зоран Сандић, Јаков Кипић, Мирослав Маркуш и
Славко Шућуровић.
У току седнице приступио је одборник: Срђан Барац.
Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Борис Гладић,
Марко Дупљановић, Милан Иванић, Зоран Илић, Бојан Костреш, Дубравка Краљ,
Жељко Малушић, Александар Мартон, Ружица Омаљев, Саша Савић, Немања Топић,
Дејан Чапо и Зоран Шемић.
Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура,
Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Снежана Вучуревић и
Стојанка Вучковић, помоћнице Градоначелника; Светлана Грујић, секретар Скупштине
града; Милош Королија, начелник Градске управе; Саша Кандић, Дејан Дамјановић,
Драган Вулешевић, др. Миле Ковачевић, Радован Вишекруна, Славиша Влачић,
Маринел Мендреа, Драган Гуџев и Драган Ћапин чланови Градског већа; Мила
Ратковић Панић и Јелена Драгић, начелници Одељења у Градској управи; Еуђенија
Бесу, Едвард Беновић и Стојан Краљ, заменици начелника Одељења у Градској управи;
Златинка Јефтић, руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић,
заменик руководиоца Службе у Градској управи; Зоран Љуботина, в.д. директора
Туристичке организације града Зрењанина; Душан Радишић и Тања Лукић, директор и
представник Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин; Горан
Миливојев, представник ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин; Немања
Милинковић и Снежана Ђорђевић, в.д. директора и представник ЈКП ''Чистоћа и
зеленило''; Даница Кесић, представник ЈКП ''Пијаце и паркинзи''; Оливера Лисица,
директор Центра за социјални рад, Невена Монтресор, директор Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина – МОСТ и представници средстава јавног
информисања.
Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир
Јањић.
Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за
рад и пуноважно одлучивање.
Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 20.
седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који
приступају преко својих мобилних уређаја – таблета.
Председник је обавестио одборнике да су у материјалу уз Сазив за седницу
добили Извод из записника са 19. седнице Скупштине града која је одржана дана
20.05.2022. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Извод из записника.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 19. седнице Скупштине града одржане дана 20.05.2022. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДРЖАНЕ 20.05.2022. ГОДИНЕ
Председник је обавестио одборнике коме су све достављени сазиви са
материјалом за седницу, а коме сазиви са напоменом да се материјал налази на сајту
града.
Такође је обавестио одборнике да су уз Сазив за данашњу седницу добили
предлоге дневног реда на основу предлога Градског већа града Зрењанина, Туристичке
организације града Зрењанина, Савремене галерије Уметничке колоније Ечка –
Зрењанин, ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин и Комисије за персонална питања.
Пошто није било предлога за измену или допуну предложеног дневног реда,
председник је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након гласања
констатовао да је већином гласова усвојен следећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина
2. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2021. годину
– Консолидовани завршни рачун
3. Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства
финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању
постојеће градске депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњи
санитарне касете, са јавним плаћањем
4. Предлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину града
Зрењанина непосредном погодбом
5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни
Статута Туристичке организације града Зрењанина
6. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка -Зрењанин
7. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину
8. Предлог Закључка о давању сагласности на Измену и допуну програма
пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину
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9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град
Зрењанин, за период од 01. јануара до 31. марта 2022. године
10. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
Комисије за спровођење конкурса за избор директора
11. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
Комисије за представке и предлоге
12. Предлог Решења о образовању и именовању Изборне комисије за
спровођење избора за чланове Савета месних заједница
13. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
другостепене Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница
14. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
Стамбене комисије
15. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин
16. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин
17. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Петровић Његош'' Зрењанин
18. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Петровић Његош'' Зрењанин
19. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''2.
Октобар'' Зрењанин
20. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''2.
Октобар'' Зрењанин
21. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' Зрењанин
22. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' Зрењанин
23. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Зрењанин
24. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Зрењанин
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25. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Вук Караџић'' Зрењанин
26. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Вук Караџић'' Зрењанин
27. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин
28. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин
29. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
30. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
31. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Др
Јован Цвијић'' Зрењанин
32. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Др Јован Цвијић'' Зрењанин
33. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Серво Михаљ'' Зрењанин
34. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Серво Михаљ'' Зрењанин
35. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Братство'' Арадац
36. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Братство'' Арадац
37. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац
38. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац
39. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Братство Јединство'' Бело Блато
40. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Братство Јединство'' Бело Блато
41. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''1.
Октобар'' Ботош
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42. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''1.
Октобар'' Ботош
43. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'' Книћанин
44. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'' Книћанин
45. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Др
Александар Сабовљев'' Ечка
46. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Др Александар Сабовљев'' Ечка
47. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш
48. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш
49. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Дучић'' Клек
50. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Дучић'' Клек
51. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Лазарево
52. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Лазарево
53. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Др
Бошко Вребалов'' Меленци
54. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Др Бошко Вребалов'' Меленци
55. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат
56. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат
57. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Перлез
58. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Перлез

6
59. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Свети Сава'' Стајићево
60. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Свети Сава'' Стајићево
61. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Младост'' Томашевац
62. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Младост'' Томашевац
63. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин
64. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин
65. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' Чента
66. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' Чента
67. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Зрењанинске
гимназије Зрењанин
68. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Зрењанинске
гимназије Зрењанин
69. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Економско
трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин
70. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Економско
трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин
71. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин
72. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин
73. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе
Зрењанин
74. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе
Зрењанин
75. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Хемијскопрехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
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76. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Хемијскопрехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
77. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Средње
пољопривредне школе
78. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Средње
пољопривредне школе
79. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Медицинске школе
Зрењанин
80. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе
Зрењанин
81. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Музичке школе
''Јосиф Маринковић'' Зрењанин
82. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе
''Јосиф Маринковић'' Зрењанин
83. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора основне и средње
школе ''9. Мај'' Зрењанин
84. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора основне и средње
школе ''9. Мај'' Зрењанин

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
ОДЛУКА
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника ЉУБОМИРА ЕРДЕЉАНА.
2. Мандат одборника из тачке 1. диспозитива ове Одлуке почиње да тече од дана
када му је Скупштина потврдила мандат.
3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и на званичној
интернет страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs.
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Образложење

Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16- др.закон,
47/18 и 111/21 – др.закон), прописано је да Скупштина града, у складу са законом
обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Статутом града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 –
пречишћен текст) регулисано је у члану 36. тачка 87. да Скупштина града, у складу са
законом обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Одредбама члана 72. ст. 1., 3. и 4. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС, бр. 14/22) прописано је да мандат који престане одборнику пре него што
истекне време на који је изабран, изборна комисија решењем додељује првом наредном
кандидату са исте изборне листе којем није било додељен мандат одборника у року од
два дана од дана када је констатовано да је престао мандат, да мандат новог одборника
почиње да тече од дана када му је Скупштина потврдила мандат и да мандат може
трајати најдуже до истека времена на који је изабран одборник коме је престао мандат.
Одредбом члана 73. став 1. наведеног Закона прописано је да мандат који
одборнику предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена
на које је изабран, додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке на
тој изборној листи којем није био додељен мандат одборника.
Скупштина града Зрењанина је дана 20. маја 2022. године донела Одлуку бр. 0664-36/22-I (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 11/22) којом је констатовала да је
одборнику Скупштине града Зрењанина Дорини Гомбар са коалиционе изборне листе
МЕТЛА 2020 – БОРБА ЗА ВОДУ, ВАЗДУХ, ЗЕМЉУ – Зоран Сандић, припадник политичке
странке ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ (ДСС), престао мандат одборника даном
подношења усмене оставке на седници Скупштине града 20. маја 2022. године, а пре
него што је истекло време на које је изабрана.
Градска изборна комисија је у прописаном року, поступајући по одредби члана
80. став 5. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење) о рачунању рокова, донела Решење број 06-70-1/22-I од
23.05.2022. године о додели мандата одборника ради попуне упражњеног одборничког
места у Скупштини града, тако што је наведеним Решењем доделила мандат кандидату
Љубомиру Ердељану, у складу са цитираном одредбом члана 73. Закона о локалним
изборима.
Градска изборна комисија је у Решењу под горњим бројем утврдила да је
Љубомир Ердељан први следећи кандидат исте политичке странке ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ СРБИЈЕ (ДСС) на тој коалиционој изборној листи МЕТЛА 2020 – БОРБА ЗА
ВОДУ, ВАЗДУХ, ЗЕМЉУ – Зоран Сандић којем није било додељен мандат одборника.
Сагласно члану 63. Закона о локалним изборима Градска изборна комисија је
наведеном кандидату издала уверење о избору за одборника Скупштине града
Зрењанина број 06-70-2/22-I од 23.05.2022. године.
Према одредбама члана 72. ст. 5. и 6. Закона о локалним изборима против
одлуке скупштине донете у вези са потврђивањем мандата новог одборника
подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за
одборника на изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу у
року од седам дана од дана доношења одлуке и да се жалба подноси преко скупштине,
Управном суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.
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На основу изнетог, Скупштина града је донела Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од седам дана
од дана доношења ове Одлуке, преко Скупштине града Зрењанина.
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
1. Љубомиру Ердељану, Зрењанин, ул. Корнела Радуловића бр. 15а,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина,
4. Одељењу за финансије,
5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
6. Архиви.
Председник је позвао новоизабраног одборника да прочита текст свечане изјаве
што је исти и учинио.

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина
за 2021. годину – Консолидовани завршни рачун
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног
броја одборника донета
ОДЛУКА
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2021. ГОДИНУ – КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства
финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији
и затварању постојеће градске депоније-сметлишта на територији града
Зрењанина и изградњи санитарне касете, са јавним плаћањем

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Мирјана Грујић,
Александар Коровљев и Стојанка Вучковић.
Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио
на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
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ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
ФИНАНСИРАЊА И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОТПУНОЈ САНАЦИЈИРЕМЕДИЈАЦИЈИ И ЗАТВАРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕСМЕТЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ИЗГРАДЊИ
САНИТАРНЕ КАСЕТЕ, СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину
града Зрењанина непосредном погодбом
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
ОДЛУКА
О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 5.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни
Статута Туристичке организације града Зрењанина Ечка - Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке
организације града Зрењанина број 526 која је донета на седници Управног одбора
Туристичке организације Зрењанина одржаној дана 1. јуна 2022. године.
II
Решење и Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама и допуни Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
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ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка -Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин број 202 која је донета на седници
Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин одржаној
дана 2. јуна 2022. године.
II
Решење и Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.

ТАЧКА: 7.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Љубомир Ердељан.
Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне програма пословања ЈKП “Водовод
и канализација” Зрењанин за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор овог
предузећа на седници одржаној дана 06.06.2022. године Одлуком број: 1695.
2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику
града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на
реализацију Програма.
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин
-Одељењу за финансије
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-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
-А р х и в и.
Измене и допуне Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине
његов саставни део.

ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о давању сагласности на Измену и допуну програма
пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну програма пословања ЈKП “Чистоћа
и зеленило” Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на
седници одржаној дана 06.06.2022. године Одлуком број: 01-16/17-3.
2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин да Градоначелнику града
Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију
Програма.
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈKП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
-Одељењу за финансије
-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
-А р х и в и.
Измена и допуна програма пословања се прилаже Изводу из записника и чинеи
његов саставни део.

ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала
и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним
предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара
до 31. марта 2022. године

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и
других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је
оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 31. марта 2022. године.
2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
-Министарству привреде Републике Србије
-Одељењу за финансије
-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
-А р х и в и.
Информација се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
Комисије за спровођење конкурса за избор директора
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О OБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, чији је оснивач Скупштина града, на период од три године (у даљем тексту:
Комисија).
II
Комисија има пет чланова, од којих је један председник.
У Комисију се ИМЕНУЈУ :
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ,
ЗА ЧЛАНОВЕ
2. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ,
3. ГОРАН ТАЈДИЋ,
4. ДАНКА ДРЉАН ЖУРЖ,
5. ВУКОСАВА ЂАПИЋ АТАНАЦКОВИЋ.
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III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Законом о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19)
прописано је у члану 30. да се директор јавног предузећа именује након спроведеног
јавног конкурса.
Према одредби члана 31. ст. 1. и 2. тачка 3. наведеног Закона, јавни конкурс
спроводи Комисија јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса за избор
директора јавног предузећа јединице локалне самоуправе.
Одредбом члана 34. наведеног Закона прописано је да Комисија јединице
локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник и да Комисију
образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе одређен као надлежан за
именовање директора.
Статутом града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 –
пречишћен текст) је у члану 36. став 1. тачка 11. одређено, између осталог, да је
Скупштина града надлежна за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач.
Према одредби члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина Скупштина
града, у складу са законом, оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања
из њене надлежности.
Одредбом члана 40. Статута су наведена стална радна тела Скупштине града,
међу којима је и наведена Комисија, а ставом 4. регулисано је, између осталог, да се
надлежност и број чланова, начин избора и разрешења, као и начин рада сталних
радних тела утврђује Пословником Скупштине града.
Чланом 49. став 1. тачка 5. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) регулисано је да
Скупштина образује стална радна тела, између осталих и Комисију за спровођење
конкурса за избор директора, а чланом 53а регулисано је, између осталог, да Комисију
образује Скупштина града на период од три године, да име пет чланова, од којих је
један председник и да Комисија спроводи јавни конкурс за именовање директора јавног
предузећа чији је оснивач Град.
Према члану 35. Закона о јавним предузећима и члану 53а став 5. наведеног
Пословника председник и чланови Комисије не могу да буду народни посланици,
посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама јединице
локалне самоуправе, као ни постављена лица у органима државне управе, органима
аутономне покрајине или органима јединица локалне самоуправе.
Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења ообразовању и именовању председника и чланова Комисије за
спровођење конкурса за избор директора.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Комисије,
2. Секретару Скупштине града,
3. Заменику секретара Скупштине,
4. Одељењу за финансије,
5. Архиви.

ТАЧКА: 11.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
Комисије за представке и предлоге
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О OБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за представке и предлоге.
II
Комисију за представке и предлоге чине председник и четири члана. Председник
се бира из реда одборника.
У Комисију за представке и предлоге бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. НЕНАД ДОМЈЕСКОВ, ОДБОРНИК.
ЗА ЧЛАНОВЕ
2. ВАЊА ЛУЧИЋ,
3. ДАНИЈЕЛА РАКИЋ,
4. НИКОЛА ОСТОЈИЋ,
5. АЛЕКСАНДАР ШАЛАМОН.

III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града, у
складу са законом оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Према одредби члана 40. став 1. тачка 4. Скупштина града образује стална радна
тела, међу којима и Комисију за представке и предлоге, а према одредби става 4.
надлежност и број чланова, начин избора и разрешења, као и начин рада сталних
радних тела утврђује се Пословником Скупштине града.
Одредбом члана 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Пословником Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) у члану 49. став 1. тачка 4. одређена су стална
радна тела која образује Скупштина, међу којима и Комисија за представке и предлоге.
Према одредби члана 53. став 3. наведеног Пословника комисију чине
председник и четири члана, а председник се бира из реда одборника.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
образовању и избору председника и чланова Комисије за представке и предлоге.
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. Именованим члановима Комисије за представке и предлоге,
2. Запосленој Бранки Милановић,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 12.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и именовању Изборне комисије за
спровођење избора за чланове Савета месних заједница
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета
месних заједница, на период од четири године (у даљем тексту: Изборна комисија).
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II
Изборну комисију чине председник и осам чланова.
Изборна комисија има секретара који учествује у раду исте без права
одлучивања.
Председник, чланови и секретар Изборне комисије имају заменике.
III
У Изборну комисију именују се:
1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, председник,
ИВАНА ПОПОВ, дипломирани правник, заменик председника,

2. ИВАНА КОЈЧИЋ, члан,
ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, заменик члана,
3. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, члан,
ЈЕЛЕНА ГОГИЋ, заменик члана,
4. ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, члан,
ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, заменик члана,
5. ЉУБИША РИКАЛО, члан,
ИВАН ТОДОРОВ, заменик члана,
6. ПЕРСИДА ЖИВАНОВ, члан,
БРАНКО ВИДРИЋ, заменик члана,
7. САЊА КОНДИЋ, члан,
СЛАВИЦА ЛЕКИЋ, заменик члана,
8. ДИЈАНА РИБАР, члан,
САРА ДОСТАНИЋ, заменик члана,
9. САЊА ГАВРАНИЋ, члан,
АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИЋ, заменик члана,
10. СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипломирани правник, секретар,
ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипломирани правник, заменик секретара.
IV
Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месних
заједница врши следеће послове:
- стара се о законитости спровођења избора,
- одређује бирачка места,
- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница,
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- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
чланове савета месних заједница,
- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора,
- утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством,
- проглашава пријаву изборних листа,
- утврђује збирну изборну листу,
- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким одборима,
- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница и
- подноси извештај Скупштини града о спроведеним изборима за чланове савета
месних заједница.
V
Ово Решење је коначно.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града, у
складу са законом оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Чланом 40. став 2. Статута регулисано је да Скупштина града може образовати и
друга стална радна тела у складу са законом и Статутом града.
Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке,
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Одредбама члана 24. ст. 1., 2., 3. и 4. Одлуке о месним заједницама на
територији града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 2/22), регулисано
је да Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница чине
председник и осам чланова, које именује Скупштина града на предлог комисије за
персонална питања, да Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града
и који учествује у раду Изборне комисије, без права одлучивања, да председник,
чланови и секретар Изборне комисије имају заменике и да се чланови именују на
период од 4 године и могу бити поново именовани.
Надлежност Изборне комисије је утврђена чланом 25. наведене Одлуке.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова Изборне комисије
за спровођење избора за чланове савета месних заједница.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Изборне комисије за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница,
2. Одељењу за друштвене делатности,
3. Одељењу за друштвене делатности - Одсеку за месне заједнице и бирачки
списак,
4. Одељењу за финансије,
5. Архиви.

ТАЧКА: 13.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
другостепене Изборне комисије за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Другостепена изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница, на период од четири године (у даљем тексту:
Другостепена изборна комисија).
II
Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана.
Другостепена Изборна комисија има секретара који учествује у раду исте без
права одлучивања.
У Другостепену изборну комисију именују се:
1. САЊА МАРИЋ, дипломирани правник, председник,
2. САЊА ЖУПУНСКИ, члан,
3. НЕНАД ВУЈИН, члан,
4. ДИЈАНА ЦВЕТКОВИЋ, члан,
5. МАРИЈА МИЛИШИЋ, члан,
6. МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипломирани правник, секретар.
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III
Другостепена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на
решење Изборне комисије.
IV
Ово Решење је коначно.
V
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града, у
складу са законом оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Чланом 40. став 2. Статута регулисано је да Скупштина града може образовати и
друга стална радна тела у складу са законом и Статутом града.
Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке,
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', брoj 2/22), регулисано је да Другостепена изборна
комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у другом степену
одлучује о приговорима на решење Изборне комисије, да наведену комисију образује
Скупштина града на предлог Комисије за персонална питања и да се Другостепена
изборна комисија образује истовремено када и Изборна комисија.
Одредбама члана 31. ст. 1., 2. и 5. наведене Одлуке регулисано је да
Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана, да Другостепена
изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града и који учествује у раду
Изборне комисије, без права одлучивања и да се председник, чланови и секретар
Другостепене изборне комисије именују на период од 4 године и да могу да буду
поново именовани.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова Другостепене
изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница.
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. Именованим члановима Другостепене изборне комисије за спровођење избора
за чланове Савета месних заједница,
2. Одељењу за друштвене делатности,
3. Одељењу за друштвене делатности - Одсеку за месне заједнице и бирачки
списак,
4. Одељењу за финансије,
5. Архиви.
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ТАЧКА: 14.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова
Стамбене комисије
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стамбена комисија.
II
Стамбену комисију чине председник и четири члана и њихови заменици.
III
У Стамбену комисију именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. СИНИША ВУКИЋ, одборник,
ЗА ЧЛАНОВЕ
2. ЛЕПА АРАМБАШИЋ, одборник,
3. ЗОРИЦА МИЛИВОЈЕВ, запослена у Центру за социјални рад Зрењанин,
4. БОБА БОЖИЋ, одборник ,
5. ДРАГАН ПЕТРИН, одборник.
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
1. РАДМИЛА МАРКОВИЋ МАЋЕШИЋ, одборник,
ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:
2. ИВАНА ЈОВАНОВИЋ, запослена у Центру за социјални рад Зрењанин,
3. МИРОСЛАВ МАРКУШ, одборник,
4. ЗОРИЦА МАРИНКОВИЋ, одборник,
5. НЕНАД ДОМЈЕСКОВ, одборник.
IV
Задаци Стамбене комисије су:
- расписивање јавног позива за доделу стамбене подршке, на основу Програма
стамбене подршке и спровођење поступка за доделу стамбене подршке,
- утврђивање предлога листе реда првенства и листе реда првенства, на основу
спроведеног поступка за доделу стамбене подршке,
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- одлучивање о одређивању закупаца на неодређено време станова у јавној
својини градаЗрењанина,
- стамбено збрињавање по хитном поступку као привремени смештај лица која
су дефинисана прописима који регулишу наведену област.
V
Комисија се именује на период од четири године.
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Скупштине града Зрењанина
донето 15. јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, бр.14/18).
VII
Ово Решење је коначно.
VIII
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 104. став 1. Закона о становању и одржавању зграда (“Службени
гласник РС”, бр. 104/116 и 9/20-др. закон) прописано је да поступак доделе стамбене
подршке спроводи стамбена комисија коју формира јединица локалне самоуправе на
чијој се територији стамбена подршка додељује.
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града, у
складу са законом, оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности, чланом 40. став 2. Статута прописано је да Скупштина града може
образовати и друга стална радна тела у складу са законом и Статутом града.
Чланом 128. став 1. Статута регулисано је да Скупштина града доноси одлуке,
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
образовању и именовању Стамбене комисије.
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. Именованим члановима Стамбене комисије,
2. Одељењу за финансије,
3. Одељењу за имовинско-правне послове и управљање имовином,
4. Архиви.
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ТАЧКА: 15.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Јован
Јовановић Змај ” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Милан Микалачки, саобраћајни техничар,
2. Рада Цвејанов, основно образовање,
3. Јасмина Бартул,
- представници запослених 4. Наташа Вујин Белча, професор разредне наставе,
5. Даниел Парађеновић, професор физике и основа технике за основну школу,
6. Јелена Марковић, професор српске књижевности и језика,
- представници родитеља 7. Дејан Глуваков, аутомеханичар,
8. Десанка Кантар, предузетник,
9. Марија Ћурчин, дипломирани географ-туризмолог.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
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Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај ”
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Јован Јовановић Змај ” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 16.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић
Змај” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Чедомир Немањић, приватни предузетник,
2. Јожеф Дохар, пензионер,
3. Иренка Илијевски, пензионер,
- представници запослених 4. Весна Оприн, наставник разредне наставе,
5. Јелена Марковић, професор српског језика,
6. Јелена Даников, дипл. математичар,
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- представници родитеља 7. Јелена Докман, трговац,
8. Игор Јовић, прецизни механичар,
9. Марија Ћурчин, дипл. географ-туризмолог.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, а решење о именовању, односно разрешењу коначно је у управном
поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај ”
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Јован Јовановић Змај ” Зрењанин,
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3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 17.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Петровић Његош'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Петар
Петровић Његош” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Александар Шоломон, дипломирани археолог,
2. Ана Чкоњевић,
3. Небојша Голић,
- представници запослених 4. Теодора Филип Шубони, проф. енлеског и шпанског језика,
5. Снежана Жугић, професор разредне наставе,
6. Оливера Јовић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Роберт Киш, дипл. инжењер машинства,
8. Ивана Михајлов, мастер економиста,
9. Светлана Бајчетић, дипломирани економиста.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
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Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Петар Петровић Његош”
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Петар Петровић Његош” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 18.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Петровић Његош'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Петар Петровић
Његош” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Александар Шаломон, дипл. археолог,
2. Ана Чкоњевић, педагог,
3. Небојша Голић, струковни инжењер,
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- представници запослених 4. Теодора Филип Шубони, проф. енлеског и шпанског језика,
5. Снежана Жугић, професор разредне наставе,
6. Оливера Јовић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Роберт Киш, дипл. инг. машинства,
8. Ана Кикинђанин, економиста,
9. Светлана Бајчетић, дипл. економиста.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, а решење о именовању, односно разрешењу коначно је у управном
поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Петар Петровић Његош”
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Петар Петровић Његош” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 19.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''2. Октобар'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“2. OKTОБАР” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “2.
октобар” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Мирко Мишков, средње образовање,
2. Снежана Крстин, кројач конфекционар,
3. Гордана Стоиљковић, мастер економије,
- представници запослених 4. Ивана Стелкић, професор енглеског језика и књижевности,
5. Душица Радочај, професор српске књижевности и језика,
6. Силвија Нухановић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Станислава Туцо, медицински техничар,
8. Ранка Рајић, дипломирани економиста ,
9. Радомир Видрић, машински инжењер.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и
129/21) прописано је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “2. октобар” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “2.октобар” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 20.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''2. Октобар'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“2. ОКТОБАР” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “2. октобар”
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Дарја Костовски, професор српског језика и књижевности,
2. Миомира Младеновић, професор српског језика и књижевности
3. Марина Раданов, дипломирани инжењер пољопривреде,
- представници запослених 4. Ивана Стелкић, проф. енглеског језика и књижевности,
5. Јасмина Миладић, дипломирани математичар,
6. Силвија Нухановић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Ненад Милованчев, професор физичког васпитања,
8. Илијана Мијаиловић, виши спортски тренер,
9. Вукашин Продановић, трговац.

II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
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Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “2. октобар” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “2. октобар” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 21.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СОЊА МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе “Соња
Маринковић” Зрењанин, са даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Балаж Илона, виша стручна спрема,
2. Виолета Месарош, дипломирани правник,
3. Евике Букович, пензионер,
- представници запослених 4. Корнелија Павловић, професор разредне наставе,
5. Ангела Лазар, дипломирани биолог,
6. Љубица Панић, професор разредне наставе,
- представници родитеља –
7. Кристина Јонаш Деак, хемијски техничар,
8. Ерика Макан, медицинска сестра - техничар,
9. Наталиа Киш, медицинска сестра - техничар,
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II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Соња Маринковић ” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Соња Маринковић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 22.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Соња Маринковић'' Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СОЊА МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Соња
Маринковић” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Илона Балаж, виша стручна спрема,
2. Виолета Месарош, дипл. правник,
3. Евике Букович, пензионер,
- представници запослених 4. Изабела Ружичка, дипл. биолог мастер,
5. Елеонора Прокин, проф. мађар. језика и књижевности,
6. Габријела Мезеи Њергеш, професор физике,
- представници родитеља 7. Слађана Молнар, медицински лаборант,
8. Викториа Нађ Флајс, економски техничар,
9. Елеонора Немет, гимназија.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
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Уустанови у којој се у свим или већини одељења образовно-васпитни рад изводи
на језику националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три
представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Соња Маринковић ” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Соња Маринковић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 23.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Ђура
Јакшић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Исидора Вуков, дипломирани ветеринар,
2. Драгана Табачки, професор,
3. Младен Ђаковић, дипломирани економиста,

36
- представници запослених 4. Весна Лугоња, наставник разредне наставе,
5. Игор Јакшић, професор физичког васпитања,
6. Златоје Мишић, домар,
- представници родитеља 7. Неда Пајић, књиговођа,
8. Бранислав Цигулов, електроинжењер,
9. Данијела Војна, професор разредне наставе.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 24.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:

- представници јединице локалне самоуправе 1. Исидора Матић, дипл. ветеринар,
2. Душан Стјепановић, професор историје,
3. Наташа Влачић, пејзажни техничар,
- представници запослених 4. Гордана Кнежевић, наставник разредне наставе,
5. Маја Алмажан, наставник енглеског језика,
6. Драгуца Бузејка, чистачица,
- представници родитеља 7. Сања Рацков, наст. технике и технологије,
8. Јасмина Крецул Рељин, дипл. политиколог за новинарство и комуникологију,
9. Ивица Малешев, економиста.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
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закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 25.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Вук Караџић'' Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ВУК КАРАЏИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Слободан Кирћански, средња стручна спрема,
2. Ивана Попов, дипломирани правник,
3. Маја Стојковић,
- представници запослених 4. Гордана Корња, професор разредне наставе,
5. Татјана Марчићев, наставник српског језика,
6. Александра Петканић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Тихана Влајков, васпитач,
8. Сенка Јовчић, професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут ,
9. Јелена Митровић Бабић, медицинска сестра техничар.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Вук Караџић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 26.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Вук Караџић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ВУК КАРАЏИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Вук Караџић”
Зрењанин, почев од 15.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Душка Коларов, професор српског,
2. Сања Жупунски, дипломирани инжењер заштите животне средине,
3. Милица Перишић, струковни васпитач,
- представници запослених 4. Александра Исаков Станков, наставник енглеског језика,
5. Татјана Марчићев, наставник српског језика,
6. Александра Петканић, наставник разредне наставе,
- представници родитеља 7. Гордана Кралик, предузетница,
8. Роберт Сабо, дипл. економиста,
9. Персида Живанов, дипломирани правник.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
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III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано
је да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Вук Караџић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 27.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Доситеј
Обрадовић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Драгана Дајић, средње образовање,
2. Марина Раданов, VII степен стручне спреме,
3. Саша Милошевић,
- представници запослених 4. Методи Николов, професор физике,
5. Данијела Латиновић, професор разредне наставе,
6. Јелена Антин, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Гордана Сикимић, економиста,
8. Бранислав Лонгинов, сервисер рачунара,
9. Александар Перић, електротехничар.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Зрењанин.
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На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Д. Обрадовић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 28.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Доситеј
Обрадовић” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Сања Молдован Лудошки, дипломирани правник,
2. Ганимета Зејнула, струковни васпитач,
3. Снежана Чакаревић, техничар нумеричких машина,
- представници запослених 4. Јелена Антин, професор разредне наставе,
5. Илонка Жеравица, професор математике,
6. Данијела Латиновић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Гордана Сикимић, економиста,
8. Габријела Рајић, медицинска сестра - анестетичар,
9. Марија Вечански, политиколог.
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II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Д. Обрадовић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 29.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Синиша Оњин, историчар,
2. Љиљана Станаћев, инжењер прехрамбене технологије,
3. Наталија Стојадинов, дипломирани педагог,
- представници запослених 4. Вера Сабо, професор музичког васпитања,
5. Зорица Ђурин, професор разредне наставе,
6. Ивана Вуков, професор биологије,
- представници родитеља 7. Марија Филиповић,
8. Тијана Жировић,
9. Драгана Стајић.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
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чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин ” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Жарко Зрењанин” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 30.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин”
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Јелена Васић, дипломирани економиста,
2. Александра Курјак, дипломирани економиста,
3. Биљана Вулетин, дипломирани андрагог,
- представници запослених 4. Наташа Нађалин, професор разредне наставе,
5. Јелица Попов, наставник српског језика и књижевности,
6. Славица Микић, наставник енглеског језика,
- представници родитеља 7. Сања Воркапић, новинарка комуниколог,
8. Љубица Ђукановић, административни радник,
9. Драгана Стајић, саветник у осигурању.
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II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин ” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Жарко Зрењанин” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 31.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Др Јован Цвијић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Др
Јован Цвијић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Ивана Којчић, дипломирани правник,
2. Бранко Видрић, дипломирани правник,
3. Шандор Ђолаи,
- представници запослених 4. Владимир Стојшин, професор информатике,
5. Снежана Ћурчић, професор биологије,
6. Биљана Босић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Наташа Димитријевић, технички секретар,
8. Горан Иванов, дипломирани инжењер пољопривреде,
9. Роберт Бољош, виши спортски тренер.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
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Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић ” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Др Јован Цвијић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 32.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Др Јован Цвијић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић”
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Ивана Којчић, дипломирани правник,
2. Бранко Видрић, дипломирани правник,
3. Слободан Јуришин, дипломирани инжењер менаџмента,
- представници запослених 4. Владимир Стојшин, професор информатике,
5. Снежана Ћурчић, професор биологије,
6. Биљана Босић, професор разредне наставе,
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- представници родитеља 7. Драгана Убовић, трговац,
8. Горан Иванов, дипломирани инжењер пољопривреде,
9. Јелена Ђорђевић Перц, дипломирани филолог.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић ” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Др Јован Цвијић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 33.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Серво Михаљ'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Серво
Михаљ” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Владимир Комердељ, предузетник,
2. Ласло Ковач, механичар,
3. Ана Чикош, пензионер,
- представници запослених 4. Јене Карл, професор географије,
5. Наташа Бјелић, професор српске књижевности и језика,
6. Нели Молнар, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Хилда Шивег, административни радник,
8. Јасмина Чордаш, фармацеутски техничар,
9. Горјана Поњевић Баллани, предузетник.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
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Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “С. Михаљ” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 34.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Серво Михаљ'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СЕРВО МИХАЉ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ”
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Борис Сич, пољопривредни техничар,
2. Ана Чикош, пензионер,
3. Јожеф Рапош, електротехничар,
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- представници запослених 4. Јене Карл, професор географије,
5. Наташа Бјелић, професор српске књижевности и језика,
6. Нели Молнар, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Марија Бодо Потурица, васпитач,
8. Горјана Поњевић Баллани, предузетник,
9. Изабела Ковач, домаћица.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року
од 30 дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “С. Михаљ” Зрењанин,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 35.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Братство'' Арадац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАТСТВО” АРАДАЦ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе
“Братство” Арадац, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Милорад Курјаков, радник,
2. Обрад Пирковић, приватни предузетник,
3. Ерка Виљачик, дипломирани инжењер производног менаџмента,
- представници запослених 4. Зузана Обшуст, наставник разредне наставе,
5. Јелена Сирар, професор српског као нематерњег језика,
6. Татјана Марковљев Бајат, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Јан Звара, пензионер,
8. Дејан Непергаћа, електротехничар енергетике,
9. Верона Абеловски Петрак, гимназија.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Братство” Арадац.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Братство” Арадац,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4.Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 36.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Братство'' Арадац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАТСТВО” АРАДАЦ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Братство” Арадац,
почев од 15.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Ненад Вујин Ковачевић, КВ бравар,
2. Игор Пирковић, ВКВ возач,
3. Саша Стефановски, поштар,
- представници запослених 4. Зуска Петраш, наставник разредне наставе,
5. Года Вијера, васпитач,
6. Татјана Марковљев Бајат, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Игор Трифуњагић, електротехничар погона,
8. Ана Јаношик, прехрамбени техничар,
9. Кристина Релић, техничар пејзажне архитектуре.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
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Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Братство” Арадац.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Братство” Арадац,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 37.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ПЕТАР КОЧИЋ” БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Петар
Кочић” Банатски Деспотовац, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Радмила Коњик, КВ радник,
2. Станислава Маријанац, технолог биљне производње,
3. Велимир Стаменков,
- представници запослених 4. Стана Субашић, професор разредне наставе,
5. Зорица Поповац, професор разредне наставе,
6. Данијела Ђоловић, струковни васпитач деце предшколског узраста,
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- представници родитеља 7. Ивана Мијатовић, дактилограф,
8. Пава Топаловић, средња пољопривредна школа,
9. Ана Поткоњак, домаћица.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Петар Кочић” Банатски
Деспотовац.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Петар Кочић” Банатски Деспотовац,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4.Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 38.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ПЕТАР КОЧИЋ” БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Петар Кочић”
Банатски Деспотовац, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Радмила Коњик, економски техничар,
2. Станислава Маријанац, технолог биљне производње,
3. Милан Стојић, пензионер,
- представници запослених 4. Стана Субашић, професор разредне наставе,
5. Зорица Поповац, професор разредне наставе,
6. Данијела Ђоловић, струковни васпитач деце предшколског узраста,
- представници родитеља 7. Ивана Мијатовић, дактилограф,
8. Сања Кнежевић, конфекционар,
9. Ивана Милиновић, домаћица.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.

III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, а решење о именовању, односно разрешењу коначно је у управном
поступку.
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Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Петар Кочић” Банатски
Деспотовац.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Петар Кочић” Банатски Деспотовац,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 39.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Братство Јединство'' Бело Блато
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” БЕЛО БЛАТО
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе
“Братство јединство” Бело Блато, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Мара Фруза, економиста,
2. Марија Херцан, економиста,
3. Владко Маркуш,
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- представници запослених 4. Милена Года, административни радник,
5. Соња Тасевски, наставник предметне наставе,
6. Милушка Сабо, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Кристина Нађ,
8. Тамара Поњичан,
9. Јелена Узон.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Братство јединство” Бело Блато.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Братство јединство” Бело Блато,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 40.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Братство Јединство'' Бело Блато
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” БЕЛО БЛАТО
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланoве Школског одбора Основне школе “Братство
јединство” Бело Блато, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Мара Фружа, економски техничар,
2. Марија Херцан, економски техничар,
3. Славица Жижић, ветеринарски техничар,
- представници запослених 4. Мирко Козић,
5. Виерка Хрјешик Вршка,
6. Анита Мезеи,
- представници родитеља 7. Зденка Валент,
8. Јана Хромчик,
9. Катарина Хањик.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
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о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Братство јединство” Бело Блато.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Братство јединство” Бело Блато,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 41.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''1. Октобар'' Ботош
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“1. ОКТОБАР” БОТОШ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “1.
октобар” Ботош, даном истека мандата 14.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Биљана Петровић, медицинска сестра,
2. Живојин Јовић, средње образовање,
3. Гојко Марчић,
- представници запослених 4. Иванка Јанкулов, наставник разредне наставе,
5. Славица Јефтић, професор разредне наставе,
6. Светлана Пандурски, учитељ,
- представници родитеља 7. Маријана Јанкулов, медицинска сестра-техничар,
8. Биљана Кетин, домаћица,
9. Марија Чизмаш, конфекционар-кројач.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18–др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “1. октобар” Ботош.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “1. октобар” Ботош,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 42.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''1. Октобар'' Ботош
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“1. ОКТОБАР” БОТОШ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “1. октобар” Ботош,
почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Далиборка Сремац, трговац,
2. Славко Лазић, дипломирани економиста,
3. Јелена Натарош, студент,
- представници запослених 4. Иванка Јанкулов, наставник разредне наставе
5. Славица Јефтић, професор разредне наставе,
6. Сања Журж Недељков, мастер учитељ,
- представници родитеља 7. Светислав Станојевић, ветеринарски техничар,
8. Дијана Босић, цвећар,
9. Сузана Симић, инжењер хемијске технологије.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
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да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
Закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “1. октобар” Ботош.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “1. октобар” Ботош,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 43.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'' Книћанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Стеван
Книћанин” Книћанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Зоран Ивковић, економски техничар,
2. Александра Јовановић, економски техничар,
3. Дарко Ђорђевић, техничар компјутерског управљања,
- представници запослених 4. Винка Веселиновић, васпитач у предшколским установама,
5. Живко Рошуљ, професор физичке културе,
6. Милка Богојевић, дипломирани географ,
- представници родитеља 7. Сара Миленковић,
8. Мила Мрењица, продавац,
9. Јелена Латинкић, трговац.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Стеван Книћанин” Книћанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 44.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Стеван Книћанин'' Книћанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин”
Книћанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Небојша Младеновић, машинбравар,
2. Драгана Стаменковић,трговац,
3. Бојан Пешић, возач,
- представници запослених 4. Даница Бојанић, професор биологије-хемије,
5. Живко Рошуљ, проф. физичке културе,
6. Милка Богојевић, дипл. географ,
- представници родитеља 7. Ивана Димић, проф. разредне наставе,
8. Мила Мрењица, продавац,
9. Јелена Латинкић, трговац.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
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Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Стеван Книћанин” Книћанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 45.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Др Александар Сабовљев'' Ечка

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Др
Александар Сабовљев” Ечка, даном истека мандата 14.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Давид Новак, магистар, дипломирани инг. менаџмента,
2. Александар Царан, правни техничар,
3. Лучија Мендреа, инжењер прехрамбене технологије,
- представници запослених 4. Јелена Савичић, професор географије,
5. Маринела Вуколић, професор енглеског језика,
6. Наташа Ненин, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Кристина Битевић Магда, техничар поштанског саобраћаја,
8. Ливиа Бренда Нела, пословни секретар,
9. Горан Драгичевић, угоститељ.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Др Александар Сабовљев” Ечка.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Др Александар Сабовљев” Ечка,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 46.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Др Александар Сабовљев'' Ечка
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА
I
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Основне школе “Др Александар
Сабовљев” Ечка, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Нела Ливиа Бренда, економски техничар,
2. Александар Царан, правни техничар,
3. Лучија Мендреа, инг. прехрамб. технологије,
- представници запослених 4. Јелена Савичић, професор географије,
5. Маринела Вуколић, професор енглеског језика,
6. Наташа Ненин, наставник разредне наставе,
- представници родитеља 7. Данијел Гилезан, економиста,
8. Владимир Бандовић, дипломирани инжењер за управљање техничким
системима у медицини,
9. Маринела Шијаковић, трговац.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
прописано је да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.
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наведеног закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и
мандат чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Др Александар Сабовљев” Ечка.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Др Александар Сабовљев” Ечка,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 47.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА” ЕЛЕМИР-ТАРАШ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе
“Светозар Марковић Тоза” Елемир-Тараш, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Драгиша Цукић,
2. Јелена Степанов,
3. Жељко Вуковић,
- представници запослених 4. Драгана Сурла, професор разредне наставе,
5. Бранкица Тодић, филолог, наставник енглеског језика,
6. Десанка Ружојичић, струковни васпитач-специјалиста
предшколски програм,

за

припремни

- представници родитеља 7. Марина Чавић, произвођач прехрамбених производа,
8. Злата Меселџија, гимназија,
9. Горан Топалов, металостругар.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Светозар Марковућ Тоза”
Елемир-Тараш.
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На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Светозар Марковић Тоза” Елемир - Тараш,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 48.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА” ЕЛЕМИР-ТАРАШ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Светозар
Марковић Тоза” Елемир-Тараш, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Никола Адамов, електротехничар,
2. Ксенија Орсић, грађевински техничар,
3. Милош Ковачевић, дипломирани економиста,
- представници запослених 4. Драгана Сурла, наставник разредне наставе,
5. Синиша Милићевић, наставник разредне наставе,
6. Десанка Ружојчић, васпитач,
- представници родитеља 7. Аријета Толмач, текстилни техничар,
8. Сандра Јанков, висока медицинска сестра,
9. Гордана Петканић, дипломирани економиста.
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II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Светозар Марковућ Тоза”
Елемир-Тараш.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Светозар Марковић Тоза” Елемир - Тараш,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 49.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Дучић'' Клек
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОВАН ДУЧИЋ” КЛЕК
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Јован
Дучић” Клек, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Нада Мијановић, правник,
2. Марко Грче, дипломирани инжењер пољопривреде,
3. Горан Марковић, дипломирани инжењер машинства,
- представници запослених 4. Зоран Павловић, професор физичког васпитања,
5. Оливера Милосављевић, техничар продаје,
6. Драгица Несторовић, наставник разредне наставе,
- представници родитеља 7. Бојана Рељин домаћица,
8. Славица Грастић, прехрамбени технолог,
9. Тијана Стојковић, економски техничар.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и
129/21) прописано је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
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чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Јован Дучић ” Клек.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Јован Дучић” Клек,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 50.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Дучић'' Клек
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОВАН ДУЧИЋ” КЛЕК
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Јован Дучић”
Клек, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Зоран Атељевић, дипломирани економиста,
2. Марко Грче, дипл. инг. пољопривреде,
3. Василије Милановић, саобраћајни техничар,
- представници запослених 4. Татјана Дурсун, професор српског језика,
5. Љиља Ратковић, наставник географије,
6. Светлана Милановић, медицинска сестра васпитач,
- представници родитеља 7. Предраг Којовић, машински техничар,
8. Радојка Маљугић, гимназија,
9. Слађана Кошутић, санитарно-еколошки техничар.

78
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Јован Дучић ” Клек.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Јован Дучић” Клек,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 51.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Лазарево

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СЛАВКО РОДИЋ” ЛАЗАРЕВО
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Славко
Родић” Лазарево, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Немања Будимир, кондуктер,
2. Мирослав Симанић, професор физичког васпитања,
3. Наташа Међо,
- представници запослених 4. Љубинка Башевић, васпитач,
5. Горан Јањић, професор биологије,
6. Борко Божовић, инжењер машинства, домар-ложач,
- представници родитеља 7. Светлана Херцег Илић,
8. Јелена Јовановић, гимназија,
9. Косовка Кнежевић, медицински техничар.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и
129/21) прописано је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
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Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Славко Родић” Лазарево.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “С. Родић” Лазарево,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 52.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Лазарево
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СЛАВКО РОДИЋ” ЛАЗАРЕВО
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Славко Родић”
Лазарево, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Немања Бјелић, правник,
2. Мирослав Симанић, проф. физичког васпитања,
3. Немања Будимир, машиновођа,
- представници запослених 4. Александра Келемен, струковни васпитач деце предшколског узраста,
5. Сања Козић, наставник музичке културе,
6. Борко Божовић, домар,
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- представници родитеља 7. Милица Милисављевић, спремачица,
8. Милица Јеремић, руководилац набавне службе,
9. Јелена Ђурић, васпитач.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано
је да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Славко Родић” Лазарево.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “С. Родић” Лазарево,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 53.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Др Бошко Вребалов'' Меленци
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ” МЕЛЕНЦИ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Др
Бошко Вребалов” Меленци, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Зоран Илић, предузетник,
2. Бојан Марков, полицијски службеник,
3. Горан Јанковић,
- представници запослених 4. Јелена Решин, професор српског језика и књижевности,
5. Радмила Војинов, струковни васпитач у предшколским установама,
6. Јелица Икић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Данијела Ђурић, доктор стоматологије,
8. Михајло Бенгин, електротехничар рачунара,
9. Срђан Ђурић, радник.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
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именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Др Бошко Вребалов” Меленци.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Др Бошко Вребалов” Меленци,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 54.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Др Бошко Вребалов'' Меленци
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ” МЕЛЕНЦИ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Др Бошко
Вребалов” Меленци, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Веселин Фрајић, дипломирани економиста,
2. Смиљана Раковац, мастер филолог,
3. Бојан Марков, полицијски службеник,
- представници запослених 4. Виолета Бузаџија, наставник музичке културе,
5. Радмила Војинов, струковни васпитач ,
6. Јелица Икић, професор разредне наставе,
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- представници родитеља 7. Драгана Берар, медицинска сестра,
8. Михајло Бенгин, електротехничар -тренер,
9. Владимир Станковић, референт логистике.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Др Бошко Вребалов” Меленци.
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Др Бошко Вребалов” Меленци,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 55.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“УРОШ ПРЕДИЋ” ОРЛОВАТ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Урош
Предић” Орловат, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Ивица Гаврилов, средња стручна спрема,
2. Тања Прохаска, магистар,
3. Ненад Ковач, радник,
- представници запослених 4. Марија Ђорђевић, васпитач,
5. Вера Милин, наставник разредне наставе,
6. Агница Нинић, професор разредне наставе,
- представници родитеља 7. Данијела Чокић, мушки фризер,
8. Весна Вучетић, произвођач прехрамбених производа,
9. Биљана Симић, економски техничар.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
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Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Урош Предић ” Орловат.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Урош Предић” Орловат,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 56.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“УРОШ ПРЕДИЋ” ОРЛОВАТ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Урош Предић”
Орловат, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Ана Гвозденовић, магистар техничких наука,
2. Тања Прохаска, магистар,
3. Биљана Елез, економски техничар,
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- представници запослених 4. Марија Ђорђевић, васпитач,
5. Вера Милин, наставник разредне наставе,
6. Агница Нинић, наставник разредне наставе,
- представници родитеља 7. Бранислава Чокић, економиста,
8. Сања Петровачки, трговац,
9. Снежана Остојин, трговац.
II
ланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Урош Предић ” Орловат.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Урош Предић” Орловат,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 57.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Перлез
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Ђура
Јакшић” Перлез, даном истека мандата 14.06.2022.године:

- представници јединице локалне самоуправе 1. Милана Ракита, доктор медицине,
2. Валентина Кнежевић, више образовање,
3. Дејана Маријанац,
- представници запослених 4. Анита Тодоров, професор географије,
5. Миланка Мргић, професор разредне наставе,
6. Марика Кнежевић, спремачица,
- представници родитеља 7. Мирела Петровић, дипломирани инжењер техничких система у медицини,
8. Ненад Драгичевић, машински техничар,
9. Алексанра Хегедиш, са завршеном основном школом.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Ђ. Јакшић” Перлез,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 58.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Ђура Јакшић'' Перлез
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕРЛЕЗ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”
Перлез, почев од 15.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Милана Ракита, доктор специјалиста,
2. Бошко Мартинов, пензионер,
3. Младен Пливар, механичар,
- представници запослених 4. Анита Тодоров, професор географије,
5. Миланка Мргић, професор разредне наставе,
6. Марика Кнежевић, чистачица,
- представници родитеља 7. Мирела Петровић, инжењер за управљање медицин. апаратима,
8. Ненад Драгичевић, машински техничар,
9. Александра Хегедиш, фризер.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Ђ. Јакшић” Перлез,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 59.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Свети Сава'' Стајићево
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТИ САВА” СТАЈИЋЕВО
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Свети
Сава” Стајићево, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Далибор Паланачки, угоститељ,
2. Срђан Којчић, електротехничар рачунара,
3. Иван Путић,
- представници запослених 4. Слађана Јањић, наставник разредне наставе,
5. Драган Тепић, професор технике и машинства,
6. Емилија Марков, дипломирани педагог,
- представници родитеља 7. Драгослав Рошуљ, механичар пољопривредних машина,
8. Дејан Јањић, инжењер машинства,
9. Данијела Симић.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Свети Сава” Стајићево.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Свети Сава” Стајићево,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 60.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Свети Сава'' Стајићево
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТИ САВА” СТАЈИЋЕВО
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Свети Сава”
Стајићево, почев од 15.06.2022. године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Далибор Паланачки, угоститељ,
2. Срђан Којчић, електротехничар рачунара,
3. Снежана Пајић, економски техничар,
- представници запослених 4. Слађана Јањић, наставник разредне наставе,
5. Драган Тепић, професор технике и машинства,
6. Емилија Марков, дипломирани педагог,
- представници родитеља 7. Драгослав Рошуљ, пољопривредник,
8. Дејан Јањић, инжењер машинства,
9. Данијела Симић, полицајац.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Свети Сава” Стајићево.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Свети Сава” Стајићево,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 61.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Младост'' Томашевац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“МЛАДОСТ” ТОМАШЕВАЦ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе
“Младост” Томашевац, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Стеван Николић, апсолвент машинског факултета,
2. Миленко Бајкић, електромеханичар,
3. Марија Милићев, васпитач,
- представници запослених 4. Весна Мојин, професор разредне наставе,
5. Гордана Ракић, професор разредне наставе,
6. Драган Царевић, професор физичког васпитања,
- представници родитеља 7. Јована Ђорђев,
8. Исидора Витомиров, домаћица,
9. Снежана Филиповић Шимичић, текстилни техничар.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано
је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Младост” Томашевац.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Младост” Томашевац,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 62.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Младост'' Томашевац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“МЛАДОСТ” ТОМАШЕВАЦ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Младост”
Томашевац, почев од 15.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Срђан Апостолов, пословни менаџер,
2. Анђа Вијатов, аранжер у трговини,
3. Марија Милићев, струковни васпитач деце предшколског узраста,
- представници запослених 4. Бранка Николић, наставник разредне наставе,
5. Гордана Ракић, професор разредне наставе,
6. Драган Царевић, професор физичког васпитања,
- представници родитеља 7. Јована Ђорђев, правни техничар,
8. Тамара Ановић, трговац,
9. Славица Радованчев, економиста.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Младост” Томашевац.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Младост” Томашевац,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 63.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Доситеј
Обрадовић” Фаркаждин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Марија Токовић, дипломирани економиста,
2. Снежана Видовић, средња сручна спрема,
3. Весна Станков, економски техничар,
- представници запослених 4. Софија Грујић, наставник физике и хемије,
5. Бранка Диклић Ћурчић, педагог,
6. Анчица Станојковић, наставник разредне наставе,
- представници родитеља 7. Марија Пругинић, инжењер струковних студија технологије,
8. Дијана Битевић,
9. Бориславa Ивков, пољопривредни техничар.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин.
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Д. Обрадовић” Фаркаждин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 64.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Доситеј
Обрадовић” Фаркаждин, почев од 15.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Марија Токовић, дипл. економиста,
2. Снежана Видовић, пољопривредни техничар,
3. Весна Станков, економски техничар,
- представници запослених 4. Софија Грујић, наставник физике и хемије,
5. Бранка Диклић Ћурчић, педагог,
6. Анчица Станојковић, наставник разредне наставе,
- представници родитеља 7. Маја Милинов, пословођа у малопродајном објекту,
8. Анита Христов, домаћица,
9. Борислава Ивков, техничар пејзажне архитектуре.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Д. Обрадовић” Фаркаждин,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 65.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' Чента
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Бранко
Радичевић” Чента, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Мара Вранешевић, пензионер,
2. Живко Томашев, средња стручна спрема,
3. Радослава Млађанов, трговац,
- представници запослених 4. Афродита Илић,
5. Дубравка Радишић, наставник разредне наставе,
6. Дејан Арсин, просветни радник,
- представници родитеља 7. Миленко Јоцић,
8. Стево Томић,
9. Тања Денчић.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и
129/21) прописано је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Б. Радичевић” Чента.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Б. Радичевић” Чента,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 66.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' Чента
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ЧЕНТА
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Бранко
Радичевић” Чента, почев од 15.06.2022.године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Сања Дракулић, менаџер,
2. Радослава Млађанов, менаџер трговине,
3. Живко Томашев, пензионер,
- представници запослених 4. Афродита Илић,
5. Дубравка Радишић, наставник разредне наставе,
6. Дејан Арсин, просветни радник,
- представници родитеља 7. Александар Баста,
8. Славко Деспотовић,
9. Весна Видић.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне школе “Бранко Радичевић” Чента.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној школи “Бранко Радичевић” Чента,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 67.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Зрењанинске гимназије Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Биљана Дринић, професор физичког васпитања,
2. Марина Радованов, дипломирани економиста,
3. Ерика Месарош Бабински, специјалиста струковни васпитач,
- представници запослених 4. Наташа Коровљев, професор српског језика и књижевности,
5. Радован Француски, професор историје,
6. Весна Одаџић, професор биологије,
- представници родитеља 7. Маријана Роксић, дипломирани политиколог за новинарство и журналистику,
8. Бобан Бугарски, професор српског језика и књижевности,
9. Соња Драгаш, дипломирани инжењер грађевинарства.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Зрењанинске гимназије 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 68.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Зрењанинске гимназије Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин,
почев од 15.06.2022.године:

105
- представници јединице локалне самоуправе 1. Биљана Дринић, дипл. професор физичког васпитања,
2. Клара Пејкић, васпитач,
3. Марија Кравар, мастер професоринформатике и технике,
- представници запослених 4. Наташа Коровљев, професор српског језика и књижевности,
5. Дејан Унгур, професор информатике,
6. Олгица Тришић, проф. психологије,
- представници родитеља 7. Бојан Радишић, дипл. инг. електротехнике,
8. Маја Милошев, професор информатике,
9. Соња Драгаш, дипл. инг. грађевинарства.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, а решење о именовању, односно разрешењу коначно је у управном
поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
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Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Зрењанинске гимназије 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Зрењанинској гимназији Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 69.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Економско трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Економско-трговинске
школе “Јован Трајковић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Игор Достанић, висока стручна спрема,
2. Сања Кондић, васпитач,
3. Анђа Деурић,
- представници запослених 4. Весна Субу, дипломирани економиста,
5. Биљана Поповић, професор енглеског језика и књижевности,
6. Теодора Шереш Николић, дипломирани правник,
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- представници родитеља 7. Дијана Јањић, текстилни дизајнер,
8. Јелена Милошев,
9. Марија Цвејин, службеник економиста.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Економско-трговинске школе “Јован Трајковић”
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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Економско-трговинској школи “Јован Трајковић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 70.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Економско трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Економско-трговинске школе
“Јован Трајковић” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Иван Француски, дипломирани економиста,
2. Роберт Чањи, дипломирани економиста,
3. Дарко Мишић, пословни менаџер,
- представници запослених 4. Соња Марјански Лазић, дипл.економиста,
5. Андрија Тадејин, кувар специјалиста,
6. Лепосава Рус Кирћански, дипломирани економиста,
- представници родитеља 7. Дијана Јањић, текстилни техничар,
8. Јелена Милошев, рачуновођа,
9. Миомира Бабић, економски техничар.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, а решење о именовању, односно разрешењу коначно је у управном
поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
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јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе “Јован Трајковић”
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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Економско-трговинској школи “Јован Трајковић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 71.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
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- представници јединице локалне самоуправе 1. Славко Стеванов, дипл. инг. електротехнике,
2. Марко Мићевић, мастер инжењер,
3. Јелена Гогић,
- представници запослених 4. Зорица Тркуља Марковић, професор српског језика и књижевности,
5. Ивона Ћирић, дипл. инг. електротехнике,
6. Имре Келемен, електроинжењер,
- представници родитеља 7. Јелена Живковић,
8. Владимир Петровић,
9. Драгана Ђурановић, шивач.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Електротехничкој и грађевинској школи “Никола Тесла” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 72.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Електротехничке и грађевинске
школе “Никола Тесла” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Иштван Карвак, дипломирани инжењер,
2. Марко Мићевић, мастер инжењер,
3. Јелена Гогић, дипломирани правник,
- представници запослених 4. Горан Вулетин, мастер грађевински инжењер,
5. Наташа Мамузић, дипломирани инжењер електротехнике,
6. Имре Келемен, инжењер електротехнике,
- представници родитеља 7. Александар Стојановић, електромонтер,
8. Данијела Ковачевић, предузетник,
9. Љиљана Ковачић, финансијски техничар.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Електротехничкој и грађевинској школи “Никола Тесла” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 73.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Техничке школе Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Техничке школе
Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Саша Богичевић, дипломирани инг. машинства,
2. Саша Стојковић, мастер инжењер поштанског саобраћаја,
3. Милан Милиновић, дипломирани инжењер за развој машинске струке,
- представници запослених 4. Маја Ранисављевић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
5. Драган Грбић, дипломирани машински инжењер,
6. Драган Балашев, дипломирани саобраћајни инжењер,
- представници родитеља 7. Бобан Мијановић, електротехничар рачунара,
8. Кармен Кобачик, записничар - референт,
9. Гордана Стојковић, домаћица.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин.
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На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Техничкој школи Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 74.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Техничке школе Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Техничке школе Зрењанин, почев
од 15.06.2022.године:

- представници јединице локалне самоуправе 1. Дарко Костовски, мастер инжењер заштите животне средине,
2. Саша Стојковић, мастер инг. поштанског саобраћаја,,
3. Дане Машић, професор историје,
- представници запослених 4. Владимир Маринков, дипл. инжењер за развој - машинска струка,
5. Сњежана Голић, дипл. инжењер друмског саобраћаја - мастер,
6. Јозеф Хрјешик, металостругар-специјалиста,
- представници родитеља 7. Марија Милош, васпитач,
8. Кармен Кобачик, записничар - референт,
9. Гордана Стојковић, домаћица.
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II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Техничкој школи Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 75.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ
И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене и
текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Горан Тајдић, висока стручна спрема,
2. Јованка Јаношев Маљугић, професор физике,
3. Душка Коларов, проф. српског језика и књижевности,
- представници запослених 4. Розалија Чавић, дипл. хемичар,
5. Светлана Дабовић, проф. српске књижевности, магистар књиж. наука,
6. Станиша Ристић, дипл. инг. технологије исхране,
- представници родитеља 7. Исидора Пливар,
8. Весна Вуксан, конфекционар кројач,
9. Татјана Младеновић, синтетски полимер III.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18-др. закон, 6/20 и
129/21) прописано је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члан 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског одбора
именује и разрешава скупштина јединице локалне саноуправе и решење о именовању ,
односно разрешењу коначно је у управном поступку.
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Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе “Урош
Предић” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Хемијско-прехрамбенoj и текстилнoj школи “Урош Предић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 76.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКОПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ “УРОШ ПРЕДИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне
школе “Урош Предић” Зрењанин, почев од 15.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Ивана Пејкић, дипломирани економиста,,
2. Дарко Тркуља, мастер конзерватор и рестауратор,
3. Стеван Шукара, дипломирани менаџер,
- представници запослених 4. Горан Пош, дипломирани хемичар,
5. Јелена Тешић, дипломирани инжењер технологије,
6. Татјана Цураковић, дипломирани инжењер технологије,
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- представници родитеља 7. Исидора Пливар, израђивач хемијских производа,
8. Ивана Ћук, домаћица,
9. Милан Миљуш, машински техничар.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе “Урош
Предић” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Хемијско-прехрамбенoj и текстилнoj школи “Урош Предић” Зрењанин,
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3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 77.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Средње пољопривредне школе
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње пољопривредне
школе Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Душан Мијоковић, виша стручна спрема,
2. Кристина Салапура, висока стручна спрема,
3. Светомир Којић, средња стручна спрема,
- представници запослених 4. Саша Љевар, професор историје,
5. Золтан Кашлик, дипломирани инжењер пољопривреде,
6. Милица Путник Орчик, мастер професор енглеског језика,
- представници родитеља 7. Маријана Баришић, економски техничар,
8. Ивана Бојанић, трговац,
9. Драгана Мршић, наставник разредне наставе.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
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Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Средњој пољопривредној школи Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 78.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Средње пољопривредне школе
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Средње пољопривредне школе
Зрењанин, почев од 15.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Данка Дрљан Журж, мастер инжењер пејзажне архитектуре,
2. Кристина Салапура, висока стручна спрема,
3. Зорица Стефанов, предузетник,
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- представници запослених 4. Марија Сер, мастер инжењер пољопривреде,
5. Бранко Павловић, дипломирани инжењер пољопривреде,
6. Милица Путник Орчик, мастер професор енглеског језика,
- представници родитеља 7. Петар Журж, аутомеханичар,
8. Марија Ожеговић, кувар,
9. Тамара Миленковић, домаћица.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Средњој пољопривредној школи Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 79.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Медицинске школе
Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Јелена Поучки, висока стручна спрема,
2.Андријана Сантовац, специјалиста, струковна медицинска сестра из области
клиничке неге,
3. Тања Вулетић, медицинска сестра,
- представници запослених 4. Светлана Саву, специјалиста струковна медицинска сестра,
5. Небојка Богојевић, специјалиста струковна медицинска сестра,
6. Лепојка Чеке, специјалиста струковна медицинска сестра,
- представници родитеља 7. Маја Бундало медицинска сестра-техничар,
8. Миодраг Ковачевић, др техничких наука,
9. Мирослав Стојиљковић, пољопривредник.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Медицинске школе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Медицинској школи Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 80.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Медицинске школе Зрењанин,
почев од дана 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Драгана Цвејин, медицинска сестра,
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2. Андријана Сантовац, специјалиста, струк. медицинска сестра из области
клиничке неге,
3. Драгана Вишњић, доктор медицине,
- представници запослених 4. Светлана Саву, специјалиста струковна медицинска сестра,
5. Небојка Богојевић, специјалиста струковна медицинска сестра,
6. Лепојка Чеке, специјалиста струковна медицинска сестра,
- представници родитеља 7. Срећко Ђурић, електроинсталатер,
8. Драгана Мандић, васпитач,
9. Мирослав Стојиљковић, шеф производње.
II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
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Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Медицинске школе Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Медицинској школи Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

Председник је предложио да се на основу члана 73. став 3. Пословника
Скупштине града Зрењанина донесе закључак о измени утврђеног дневног реда тако да
се утврђени дневни ред допуни следећим тачкама:
- ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'' и да то буде тачка 85. утврђеног
дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства обављањa
послова комуналне делатности зоохигијене (спровођења мера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија
и емерзних корова, на јавним површинама града Зрењанина'' и да то буде тачка 86.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање
потврде о смрти'' и да то буде тачка 87. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решењa о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије града
Зрењанина у сталном саставу'' и да то буде тачка 88. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 89. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању директора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 90. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о престанку мандата директора Центра за социјални рад
града Зрењанина'' и да то буде тачка 91. утврђеног дневног реда,
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- ''Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад града
Зрењанина'' и да то буде тачка 92. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин '' и да то буде тачка 93. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин'' и да то буде тачка 94. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин'' и да то буде тачка 95. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин'' и да то буде тачка 96. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и
канализација'' Зрењанин'' и да то буде тачка 97. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и
канализација'' Зрењанин'' и да то буде тачка 98. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина'' и да то буде тачка 99. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина'' и да то буде тачка 100. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Туристичке организације града Зрењанина'' и да то буде тачка 101. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора
Туристичке организације града Зрењанина'' и да то буде тачка 102. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин'' и да то буде тачка 103. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и два члана Управног одбора
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин'' и да то буде тачка 104. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин'' и да то буде тачка 105. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин''и да то буде тачка 106. утврђеног дневног реда,

127
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора
Културног центра Зрењанина'' и да то буде тачка 107. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора
Културног центра Зрењанина'' и да то буде тачка 108. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Културног центра Зрењанина'' и да то буде тачка 109. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Културног центра Зрењанина'' и да то буде тачка 110. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Историјског архива Зрењанин'' и да то буде тачка 111. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора
Историјског архива Зрењанин'' и да то буде тачка 112. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Историјског архива Зрењанин'' и да то буде тачка 113. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Историјског архива Зрењанин'' и да то буде тачка 114. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу четири члана Управног одбора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 115. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о именовању четири члана Управног одбора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 116. утврђеног дневног
реда,
- ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 117. утврђеног
дневног реда,
- ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 118. утврђеног
дневног реда,
- ''Предлог Решења о Измени Решења о именовању два члана Управног одбора
Апотеке Зрењанин'' и да то буде тачка 119. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о измени Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин'' и да то буде тачка 85. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'' и то је тачка 85. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о усвајању
Пројекта јавно-приватног партнерства обављањa послова комуналне делатности
зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним
услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним
површинама града Зрењанина'' и да то буде тачка 86. утврђеног дневног реда и након
гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства обављањa послова комуналне
делатности зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације)
са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним
површинама града Зрењанина'' и то је тачка 86. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о измени
Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти'' и да то буде
тачка 87. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о
смрти'' и то је тачка 87. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решењa о разрешењу
заменика члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу'' и да то
буде тачка 88. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решењa о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије града Зрењанина у
сталном саставу'' и то је тачка 88. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о престанку
мандата вршиоца дужности директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин'' и да то буде тачка 89. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин'' и то је тачка 89. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да то буде тачка 90.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и то
је тачка 90. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о престанку
мандата директора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и да то буде тачка 91.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата директора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и то
је тачка 91. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
директора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и да то буде тачка 92. утврђеног
дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању директора Центра за социјални рад града Зрењанина'' и то је тачка
92. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о спровођењу
Јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Водовод и канализација'' и да то буде тачка
93. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Водовод и
канализација'' и то је тачка 93. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о спровођењу
Јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин'' и да то буде
тачка 94. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин'' и то је тачка 94. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин'' и да то буде тачка 95.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин'' и
то је тачка 95. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин'' и да то буде тачка 96.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин'' и
то је тачка 96. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин'' и да то буде
тачка 97. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин'' и то је тачка 97. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин'' и да то буде
тачка 98. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин'' и то је тачка 98. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина'' и
да то буде тачка 99. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације
града Зрењанина'' и то је тачка 99. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и три члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина''
и да то буде тачка 100. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је
већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Туристичке
организације града Зрењанина'' и то је тачка 100. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина'' и
да то буде тачка 101. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је
већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке
организације града Зрењанина'' и то је тачка 101. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина'' и да
то буде тачка 102. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације
града Зрењанина'' и то је тачка 102. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Управног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин''
и да то буде тачка 103. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је
већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин'' и то је тачка 103. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и два члана Управног одбора Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин'' и да то буде тачка 104. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и два члана Управног одбора Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин'' и то је тачка 104. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин''
и да то буде тачка 105. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је
већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин'' и то је тачка 105. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и члана Надзорног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин'' и
да то буде тачка 106. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је
већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавне установе ''Спортски
објекти'' Зрењанин'' и то је тачка 106. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и три члана Управног одбора Културног центра Зрењанина'' и да то буде
тачка 107. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Културног центра
Зрењанина'' и то је тачка 107. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и три члана Управног одбора Културног центра Зрењанина'' и да то буде
тачка 108. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Културног центра
Зрењанина'' и то је тачка 108. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Зрењанина'' и да то буде
тачка 109. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Културног центра
Зрењанина'' и то је тачка 109. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Зрењанина'' и да то буде
тачка 110. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра
Зрењанина'' и то је тачка 110. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Управног одбора Историјског архива Зрењанин'' и да то буде
тачка 111. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског архива
Зрењанин'' и то је тачка 111. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и чланова Управног одбора Историјског архива Зрењанин'' и да то буде
тачка 112. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског архива
Зрењанин'' и то је тачка 112. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Зрењанин'' и да то буде
тачка 113. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин'' и то је тачка 113. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Зрењанин'' и да то буде
тачка 114. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова
донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин'' и то је тачка 114. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
четири члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да
то буде тачка 115. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу четири члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин'' и то је тачка 115. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
четири члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и да
то буде тачка 116. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању четири члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин'' и то је тачка 116. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин'' и да то буде тачка 117. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и то је тачка 117. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин'' и да то буде тачка 118. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао
да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин'' и то је тачка 118. утврђеног дневног реда.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног
реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о Измени
Решења о именовању два члана Управног одбора Апотеке Зрењанин'' и да то буде тачка
11. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о Измени Решења о именовању два члана Управног одбора Апотеке Зрењанин''
и то је тачка 119. утврђеног дневног реда.

Затим се наставило са радом по тачки 81. утврђеног дневног реда.

ТАЧКА: 81.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Музичке школе “Јосиф
Маринковић” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022. године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Нада Петров, мастер студије музичке уметности,
2. Верица Карановић, професор,
3. Невена Димитријевић, музички извођач-клавириста и дипломирани новинар,
- представници запослених 4. Бранка Барнић, дипломирани музичар-гитариста,
5. Немања Павловић, мастер музички уметник,
6. Оливера Јанков, дипломирани музичар-пијаниста,
- представници родитеља 7. Ивана Бранковић, координаторка програмских активности,
8. Средоје Секулин,
9. Весна Горшћак, васпитач.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и
129/21) прописано је да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
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Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Музичке школе “Јосиф Маринковић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Музичкој школи “Јосиф Маринковић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 82.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Музичке школе “Јосиф
Маринковић” Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Драгана Табачки, професор књижевности,
2. Сања Кондић, професор разредне наставе,
3. Владислава Новосел, мастер учитељ,
- представници запослених 4. Мирко Јанков, дипл. музички педагог,
5. Ђорђе Миладиновић, проф. информатике,
6. Виолета Танкосић, проф. солфеђа и музичке културе.
- представници родитеља 7. Александар Пауноски, полицајац,
8. Јасмина Петровић, инг. прехрамбене технологије,
9. Дина Чаркић, васпитач.
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II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Музичке школе “Јосиф Маринковић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Школског одбора,
2. Музичкој школи “Јосиф Маринковић” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
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ТАЧКА: 83.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора
основне и средње школе ''9. Мај'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ “9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне и средње школе
“9. мај” Зрењанин, даном истека мандата 14.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Драгана Бачулов, дипломирани економиста,
2. Маја Миковић, дипломирани економиста,
3. Мирослав Кантар, електротехничар,
- представници запослених 4. Дарко Јоњев, дипломирани психолог,
5. Ања Стојшин, професор техничког образовања,
6. Сенка Чича, мастер дефектолог,
- представници родитеља 7. Тимеа Пандуров, посластичар,
8. Драгана Аћимов, стоматолошка сестра - техничар,
9. Тимеа Комненић, продавац.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор.
Према одредби члана 116. став 5. и 15. наведеног Закона чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и решење о
именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Како садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године,
потребно је разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
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чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне и средње школе “9. мај” 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. Разрешеним члановима Школског одбора,
2. Основној и средњој школи “9. мај” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 84.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
основне и средње школе ''9. Мај'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ “9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне и средње школе “9. мај”
Зрењанин, почев од 15.06.2022.године:
- представници јединице локалне самоуправе 1. Мирослав Кантар, електротехничар аутоматике,
2. Дијана Рибар, васпитач,
3. Драгана Шевић, професор информатике и технике,
- представници запослених 4. Анђелина Антић Дунђерски, дипломирани дефектолог,
5. Александар Цвејанов, специјалиста струковни физиотерапеут,
6. Александра Пашовић, мастер дефектолог-олигофренолог,
- представници родитеља 7. Тимеа Пандуров, посластичар,
8. Драгана Аћимов, IV степен стручне спреме здравствене струке,
9. Неда Копчић, трговац.
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II
Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је
да је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног
закона одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење
о именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку.
Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне
мањине, чланови органа управљања-представници јединице локалне самоуправе
именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне
мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од
30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како
садашњим члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022.године, потребно је
разрешити исте и именовати нове чланове Школског одбора, почев од 15.06.2022.
године.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова Школског одбора Основне и средње школе “9. мај” 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. Именованим члановима Школског одбора,
2. Основној и средњој школи “9. мај” Зрењанин,
3. Oдељењу за друштвене делатности,
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4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
ТАЧКА: 85.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је: Мирјана Грујић.
Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио
на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
Председник је затим дао паузу од 20 минута.
Након паузе и утврђеног кворума (41 одборник) наставило се са радом.
ТАЧКА: 86.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства
обављањa послова комуналне делатности зоохигијене (спровођења
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама
сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним
површинама града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ОБАВЉАЊA
ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ (СПРОВОЂЕЊА
МЕРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ) СА СРОДНИМ
УСЛУГАМА СУЗБИЈАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА И ЕМЕРЗНИХ
КОРОВА, НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
ТАЧКА: 87.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и
узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број
06-42-5/21-I од 31. марта 2021. године, са изменом бр. 06-168-22/21-I од 17. децембра
2021. године, број 06-22-12/22-I од 4. фебруара 2022. године и број 06-64-13/22-I од 20.
маја 2022. године тачка I. мења се и гласи:
"I. ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:
1. Поповић-Чордаш др Младенка, спец.опште медицине, Зрењанин, Руварчева
14
2. Копривица др Јованка, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Жарка Туринског
50
3. Лазаревић др Живорад, спец. ургентне медицине, Лукићево, Чичина 50
4. Лазаревић др Мирјана, спец. опште медицине, Лукићево, Чичина 50
5. Пиперски др Милош, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Кумановска 2
6. Станков др Олгица, доктор медицине, Зрењанин, Данила Киша 25
7. Папић др Михајло, доктор медицине, Зрењанин, Михајловачка 28
8. Петровић др Смиља, доктор медицине, Кумане, Партизанска 47
9. Чанчар др Вела, доктор медицине, Зрењанин, Бачка 117
10. Кецман др Јасмина, спец. опште медицине, Елемир, Крајишка 27
11. Новаковић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића
30/16
12. Антић др Душица, доктор медицине,Тараш, Жарка Зрењанина 5
13. Тасић др Тамара, доктор медицине, Ниш, Цара Душана 97/2/6
14. Хрубик-Комлоши др Мара, доктор медицине, Томашевац, Трг Слободе 10
15. Бечејац др Драгана, спец. опште медицине, Чента, Тозе Марковића 66
16. Вукајловић др Олга, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 45/7
17. Бибу-Барна др Отилиа, доктор медицине, Михајлово, Киђ Ференца 87
18. Банч др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Војвођанска 12/а
19. Петровић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Ивана Милутиновића
2
20. Сремац др Ивана, доктор медицине, Ботош, Жарка Зрењанина 75
21. Кречев др Зоран, доктор медицине, Зрењанин, Наде Димић 99
22. Живановић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Раде Кончара 5
23. Вујадиновић др Сенка, доктор медицине, Лукићево, Мајевичка 28
24. Комарица др Горинка, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 1/28
25. Пајић др Радосна, Зрењанин, Нушићева 10
26. Лазић др Александар, Зрењанин, Гимназијска 6
27. Скопљак др Сабина, Зрењанин, Косовска 17
28. Трпески др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Цара Душана 24
29. Штефкић др Невена, доктор медицине, Зрењанин, Жабаљска 18
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30. Маљковић-Паскаш др Љубица, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка
Влаховића 65/12
31. Јовић др Драгиша, доктор медицине, Книћанин, Партизанска бб
32. Маринков др Ана, доктор медицине, Војвода Степа, Змај Јовина 42
33. Перичин др Јелена, доктор медицине, Елемир, Др Лазе Мијатова 9/ц
34. Митровић др Виолета, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман 15/16
35. Староста – Ковач др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Мите
Ђорђевића 4
36. Перичин др Бранислав, доктор медицине, Зрењанин, Уроша Предића 56
37. Зорић – Николић др Биљана, доктор медицине, Томашевац, Иве Лоле Рибара
25
38. Гороња др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 6. маја 73
39. Мартин др Маријана, доктор медицине, 23232 Торак, Иве Лоле Рибара 64
40. Ољача др Здравка, доктор медицине, 23260 Перлез, Ђуре Јакшића 1
41. Тасић др Тамара, доктор медицине, 18000 Ниш, Цара Душана 97/6
42. Вишњић др Драгана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Елемирски ред 6/a
43. Дивјак др Сања, доктор медицине, 23217 Александрово, Бранка Радичевића
48
44. Недовић др Гордана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Камендинска 3/4
45. Исаковић др Марија, Београд, Др Драге Љочић 19
46. Грозданић др Дајана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Првомајска 39
47. Исаков др Марија, доктор медицине, 11000 Београд (Звездара), др. Драге
Љочић 19
48. Радојичић др Драгана, Викториа, доктор медицине, 21410 Футог, Жарка
Зрењанина 12
49. Сладојевић др Александра, доктор медицине, 21238 Чуруг, Светозара
Марковића 59
50. Веселиновић др Марко, доктор медицине у хитној медицинској помоћи,
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 13/33
51. Ковачевић др Ивана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Југ Богдана 29/2/12
52. Бењоцки Катарина, доктор медицине, Зрењанин, Саве Текелије бр. 2/Б
53. Беновић Бранка, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Кајмакчаланска
бр.14
54. Детки Светлана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Авалска бр.15
55. Грозданов Доброслав, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Кумановска
бр.24
56. Иван Марија, доктор медицине, Жабаљ, Змај Јовина бр. 22 а
57. Јовићевић Биљана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Коче Коларова
бр. 45
58. Којић Милена, доктор медицине, Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића
бр. 10/3/9
59. Ковачевић Ивана, доктор медицине, Нови Сад, Југ Богдана бр.29
60. Маринковић Барачков Оливера, доктор медицине, Зрењанин, 4. јули бр. 16
61. Мијатовић Симо, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман бр.15
62. Мићић Маринков Радмила, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Јосифа
Панчића бр. 18
63. Папић Биљана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића
бр. Ц-9
64. Радосављевић Олга, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул.
Призренска бр. 13
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65. Станковић Драган, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.
47
66. Стојичић Светлана, доктор медицине, Зрењанин, Сутјеска бр. 26
67. Сударски Снежана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Милана Ракића бр. 17
68. Танкосић Олга, доктор медицине, Зрењанин, ул. XII Војвођанске бригаде
бр.12
69. Тепавчевић Душанка, доктор медицине, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.49
70. Трифунагић Нела, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман бр.3
71. Тртица Ђулија, доктор медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.22
72. Ћурчић Снежана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Станоја Главаша бр.24
73. Чомагић Бојан, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.43
74. Бељац Ивана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Марка Орешковића бр.3
75. Хармати Клара, доктор медицине, Зрењанин, Коче Коларова бр.43
76. Ђорђев Олгица, доктор медицине, Београд, (Раковица), Суседградска бр.
55/21"
II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'', Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31,
2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26,
3. Именованим лицима из захтева Дома здравља "Др Бошко Вребалов"
Зрењанин,
4. Одељењу за општу управу,
5. Одељењу за финансије,
6. Одељењу за друштвене делатности,
7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и
8. А р х и в и.

ТАЧКА: 88.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије
града Зрењанина у сталном саставу
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
ЉУБОМИР ЕРДЕЉАН, дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ
дужности заменика члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном
саставу.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије и у “Службеном листу града Зрењанина”.
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Образложење
Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) у члану 16.
став 2. тачка 1. прописано је да члана, односно заменика члана органа за спровођење
локалних избора разрешава орган надлежан за његово именовање ако поднесе оставку у
писменој форми.
Према одредби члана 18. став 2. Закона о локалним изборима председника,
чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује
скупштина.
Одредбом члана 36. став 1. тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) регулисано је да Скупштина града, у
складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом, а чланом
128. став 1. регулисано је да Скупштина доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Одредбама члана 48. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) регулисано је да Скупштина
може разрешити члана радног тела и пре истека његовог мандата и изабрати новог
члана радног тела, да предлог за разрешење члана радног тела може поднети, између
осталих и Комисија за персонална питања, да Скупштина одлучује о разрешењу и
избору новог члана радног тела на истој, а најкасније на наредној седници и да члан
радног тела може бити разрешен и пре истека мандата ако поднесе оставку.
Љубомир Ердељан је именован за заменика члана Градске изборне комисије
града Зрењанина у сталном саставу на предлог одборничке групе “ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ ”, решењем Скупштине града Зрењанина број 06-28-1/22-I, дана
10.02.2022. године (''Службени лист града Зрењанина'', број 3/22).
Како је именовани дана 8. јуна 2022. године поднео Скупштини града писану
оставку на место заменика члана ове Комисије, то је потребно истог, у складу са напред
наведеним одредбама Закона о локалним изборима, Статута и Пословника Скупштине
града Зрењанина, разрешити наведене функције.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Љубомира Ердељана - заменика члана Градске изборне комисије града Зрењанина у
сталном саставу.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у
постојећем сазиву Скупштине града може поднети жалбу Управном суду у року од
седам дана од објављивања овог Решења на веб - презентацији Републичке изборне
комисије.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Љубомиру Ердељану, Зрењанин, ул. Корнела Радуловића бр. 15а,
2. Градској изборној комисији града Зрењанина у сталном саставу,
3. Секретару Скупштине града,
4. Заменику Секретара Скупштине града,
5. Одељењу за финансије,
6. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
7. Архиви.
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ТАЧКА: 89.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ДЕЈАНУ КАРЛЕЧИКУ, мастер драмски, аудио и визуелни уметник-глумац,
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ вршиоца дужности директора Народног позоришта “Тоша
Јовановић” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 21. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић”Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број 19/11, 29/16, 5/17 и 2/22) прописано је да
директора Позоришта именује и разрешава Оснивач, а чланом 27. прописано је да
дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем.
Дејан Карлечик именован је за вршиоца дужности директора Народног
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин решењем Скупштине града бр. 06-42-20/21-I,
дана 31.03.2021. године.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дејану Карлечику, Зрењанин,
2. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. А р х и в и.

ТАЧКА: 90.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању директора Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “ТОША
ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ДЕЈАН КАРЛЕЧИК, мастер драмски, аудио и визуелни уметник-глумац,
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, на
период од четири године.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 23. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, број 19/11, 29/16, 5/17 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да директора Позоришта именује оснивач на основу претходно спроведеног
јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован. Јавни
конкурс расписује и спроводи Управни одбор. Управни одбор Позоришта обавља
разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе
кандидата, која садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим
способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач именује
директора установе са Листе.
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Управни одбор Позоришта обавио је разговор са јединим кандидатом који је
конкурисао за директора - Дејаном Карлечиком и доставио је листу кандидата оснивачу
у којој наводе да прихватају кандидатуру именованог за ову функцију.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења оименовању Дејана
Карлечика за директора Народног позоришта “Тоша Јовановић” 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. Дејану Карлечику, Зрењанин,
2. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 91.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата директора Центра за социјални
рад града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ОЛИВЕРИ ЛИСИЦИ, мастер учитељ, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ директора
Центра за социјални рад града Зрењанина.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
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Чланом 20. Статута Центра за социјални рад града Зрењанина (“Службени лист
града Зрењанина”, број 19/11) регулисано је да директора именује и разрешава оснивач,
на четири године.
Оливера Лисица именована је за директора Центра за социјални рад града
Зрењанина решењем Скупштине града бр. 06-52-49/18-I, дана 15.06.2018. године. Како
је именованој истекао мандат од четири године, потребно је разрешити је.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора Центра за социјални рад града Зрењанина.
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. Оливери Лисици, Зрењанин,
2. Центру за социјални рад града Зрењанина.
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 92.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални
рад града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЗРЕЊАНИН
I
ОЛИВЕРА ЛИСИЦА, мастер учитељ, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Центра за
социјални рад града Зрењанина, на период од четири године.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града именује и
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разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 22. Статута Центра за социјални рад града Зрењанина (“Службени лист
града Зрењанина”, број 19/11) регулисано је, између осталог, да за директора Центра
може бити именовано лице које испуњава услове наведене у закону, односно Статуту.
Кандидат за директора Центра, уз прописану конкурсну документацију, подноси
програм рада за мандатни период на који се врши избор. Изборни поступак спроводи
Управни одбор Центра, разматра приспеле пријаве , сачињава листу кандидата који су
испунили прописане услове и доставља је, са мишљењем, надлежном органу јединице
локалне самоуправе.
Управни одбор Центра обавио је разговор са јединим кандидатом који је
конкурисао за директора - Оливером Лисицом и доставио је листу кандидата оснивачу
у којој наводе да прихватају кандидатуру именоване за ову функцију и предлажу да се
именује за директора Центра.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења оименовању
директора Центра за социјални рад града Зрењанина.
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. Оливери Лисици, Зрењанин,
2. Центру за социјални рад града Зрењанина.
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 93.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
О Д Л У К A
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Зрењанин
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 94.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
О Д Л У К A
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 95.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН ВОЈИНОВ, дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
члана Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, као представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Одредбом члана 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број
15/16 и 88/19), прописано је да мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног
предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 29/16, 5/17 и 7/18) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
Предузећа има три члана, од којих је један председник, које именује и разрешава
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Оснивач. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком и разрешењем. Чланом 33. Статута прописано је да
мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о разрешењу члана
Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” 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. Ивану Војинову,
2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин ,
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 96.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН ВОЈИНОВ, шеф службе за транспорт и одлагање отпада, ИМЕНУЈЕ
СЕ за члана Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, као представник
запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног
предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
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Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 29/16, 5/17 и 7/18) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
Предузећа има три члана, од којих је један председник, које именује и разрешава
Оснивач. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком и разрешењем.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању члана
Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” 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. Ивану Војинову, ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин ,
2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин ,
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 97.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу два члана Надзорног одбора
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Надзорног одбора ЈКП “Водовод и
канализација” Зрењанин,
- ЖАРКО ЦВЕТИЋ, дипломирани економиста,
- ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, дипломирани правник, представник запослених.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
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Образложење
Чланом 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног
предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 16. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/13, 11/14, 29/16, 34/16 и 11/21) регулисано је, између осталог,
да Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник, које именује
и разрешава Оснивач. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје
истеком периода на који су именовани, оставком и разрешењем.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о разрешењу два
члана Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” 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. Жарку Цветићу, Зрењанин,
2. Горану Миливојеву, Зрењанин,
3. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин,
4. А р х и в и.

ТАЧКА: 98.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању два члана Надзорног одбора
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација”
Зрењанин,
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- ЖАРКО ЦВЕТИЋ, дипл. Економиста,
- ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, дипл. правник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Одредбом члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да председника и чланове Надзорног одбора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе на период од четири године, од којих је један члан
Надзорног одбораиз редова запослених.
Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор јавног
предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 16. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/13, 11/14, 29/16, 34/16 и 11/21) регулисано је, између осталог,
да Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник. Председника
и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из реда запослених, а два члана су
представници оснивача, именује и разрешава Оснивач.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању два
члана Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” 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. Жарку Цветићу, Зрењанин,
2. Горану Миливојеву, Зрењанин,
3. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин,
4. А р х и в и.

ТАЧКА: 99.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина,
ПРЕДСЕДНИК:
- МИЛЕНА ПРСТОЈЕВИЋ, пензионер.
ЧЛАНОВИ:
- ВАЊА ЛУЧИЋ, магистар комуникологије,
- ДАНИЈЕЛА РАКИЋ, економиста,
- ЈАДРАНКА СВИРЧЕВ,
- БОГОЉУБ КАНДИЋ, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 22. Статута Туристичке организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да Управни одбор
Туристичке организације именује и разрешава Скупштина града Зрењанина, а чланом
25. Статута прописано је да председнику и члановима Управног одбора мандат престаје
истеком периода на који су именовани, оставком и разрешењем.
Вања Лучић именована је за члана Управног одбора Туристичке организације
града Зрењанина решењем Скупштине града Зрењанина број 06-24-33/20-I, дана 28.
фебруара 2020. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 2/20), а председник и
остали чланови Управног одбора Решењем број 06-19-58/17-I дана 14. фебруара 2017.
године, (“Службени лист града Зрењанина”, број 5/17). Вања Лучић поднела је оставку
на дужност члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина из
личних разлога, а председнику и осталим члановима је истекао период на који су
именовани..
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке
организације града Зрењанина.
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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. Вањи Лучић,
2. Богољубу Кандићу, Зрењанин,
3. Милени Прстојевић,
4. Јадранки Свирчев,
5. Данијели Ракић,
6. Туристичкој организацији града Зрењанина,
7. A р х и в и.

ТАЧКА: 100.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина

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

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и три члана Управног одбора Туристичке
организације града Зрењанина,
ПРЕДСЕДНИК:
Милена Прстојевић, пензионер,
ЧЛАНОВИ:
Александар Лудошки, мастер информатичар
Ивица Рогић, трговац
Славица Лекић, струковни инжењер технологије-мастер.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
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Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 22. Статута Туристичке организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, Управни одбор има
председника и четири члана, које именује и разрешава Скупштина града Зрењанина. У
Управни одбор именују се по један представник оснивача и представник запослених а
остали чланови именују се из реда научних и стручних лица из области туризма као и
из привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области
туризма.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
председника и три члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина.
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. Милени Прстојевић, Зрењанин,
2. Александру Лудошки, Зрењанин,
3. Ивици Рогић, Зрењанин,
4. Славици Лекић, Зрењанин,
5. Туристичкој организацији града Зрењанина,
6. А р х и в и.

ТАЧКА: 101.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Туристичке организације града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Туристичке
организације града Зрењанина,
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ПРЕДСЕДНИК:
- ЈАСНА ГРУБАЧКИ, мастер биологије,
ЧЛАНОВИ:
- ГОРАН МИЈАТОВ, сервисер рачунара,
- СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Туристичке организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
има председника и два члана, које именује и разрешава Скупштина града Зрењанина.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу
председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина.
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. Јасни Грубачки, Зрењанин,
2. Горану Мијатову, Зрењанин,
3. Светлани Михајловић,
4. Туристичкој организацији града Зрењанина,
5. А р х и в и.

ТАЧКА: 102.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора
Туристичке организације града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Туристичке организације
града Зрењанина,
ПРЕДСЕДНИК:
Невена Гавриловић, дипл ецц,
ЧЛАН:
Гордана Гладић.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 26. Статута Туристичке организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
има председника и два члана, које именује и разрешава Скупштина града Зрењанина. У
Надзорни одбор именују се по један представник оснивача и један представник
запослених а преостали члан именује се из реда научних и стручних лица из области
туризма као и из привредних субјеката и других организација које обављају делатност
из области туризма.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Невени Гавриловић, Зрењанин,
2. Гордани Гладић, Зрењанин,
3. Туристичкој организацији града Зрењанина,
4. А р х и в и.

ТАЧКА: 103.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Управног одбора Jавне
установе “Спортски објекти” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ИГОР ДЕЉА, инжењер процесног машинства.
ЧЛАНОВИ:
- РАДИВОЈЕ МИХАЈЛОВИЋ,
- НИКОЛА САВАТОВИЋ, виши спортски тренер,
- ЗОРИЦА ЗУБАЦ ГАВРИЛО, магистар економије, представник запослених и
- БОРИСЛАВ ВАРИЋАК, трговац, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
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Чланом 21. Статута Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 22/10, 5/11, 32/12, 29/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да је Управни одбор орган управљања Установе, да броји пет чланова, од којих
су три члана представници оснивача, а два члана чине запослени у Установи.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града
Зрењанина.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Jавне установе
“Спортски објекти” 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. Игору Дељи,
2. Радивоју Михајловићу,
3. Николи Саватовићу,
4. Зорици Зубац Гаврило, Зрењанин,
5. Бориславу Варићаку, Зрењанин,
6. Jавној установи “Спортски објекти” Зрењанин,
7. A р х и в и.

ТАЧКА: 104.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и два члана Управног одбора
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и два члана Управног одбора Jавне установе
“Спортски објекти” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- МИРКО КРЛИЋ, новинар.
ЧЛАНОВИ:
- БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ,
- ДРАГАН РАДИЧЕВИЋ, варилац.
II
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Ово Решење је коначно.

III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 21. Статута Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 22/10, 5/11, 32/12, 29/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да је Управни одбор орган управљања Установе, да броји пет чланова, од којих
су три члана представници оснивача, а два члана чине запослени у Установи.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града
Зрењанина. Представници запослених именују се на предлог репрезентативног
синдиката Установе, а уколико он не постоји, на предлог већине запослених.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и два члана Управног одбора Jавне установе
“Спортски објекти” 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. Именованим члановима,
2. Jавнoj установи “Спортски објекти” Зрењанин,
3. A р х и в и.

ТАЧКА: 105.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН
I
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РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора Jавне
установе “Спортски објекти” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈЕЛЕНА ПЕРНАТ,
ЧЛАНОВИ:
- МИЛОШ ПУСТИЊАК,
- СНЕЖАНА ТЕГЕЛТИЈА, књиговођа, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 24. Статута Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 22/10, 5/11, 32/12, 29/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да Надзорни одбор има три члана, од којих су два члана представници
оснивача, а један члан представник запослених у Установи. Председника и чланове
Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Зрењанина.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Jавне установе
“Спортски објекти” 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. Јелени Пернат,
2. Милошу Пустињаку,
3. Снежани Тегелтија,
4. Jавној установи “Спортски објекти” Зрењанин,
5. A р х и в и.

ТАЧКА: 106.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
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Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Jавне установе “Спортски
објекти” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
Зоран Вучић,
ЧЛАН:
Борис Курјак, електротехничар.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 24. Статута Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 22/10, 5/11, 32/12, 29/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да Надзорни одбор Установе има три члана, од којих су два члана
представници оснивача, а један члан представник запослених у Установи. Председника
и чланове Управног одбора именује Скупштина града Зрењанина. Представници
запослених именују се на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико он
не постоји, на предлог већине запослених.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Jавне установе
“Спортски објекти” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
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Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованима,
2. Jавној установи “Спортски објекти” Зрењанин,
3. A р х и в и.

ТАЧКА: 107.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора
Културног центра Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Управног одбора Културног
центра Зрењанина:
ПРЕДСЕДНИК:
- САЊА СТАНИСАВЉЕВ, доктор техничких наука.
ЧЛАНОВИ:
- СВЕТОЗАР АНЂЕЛ, инжењер прехрамбене технологије,
- МИЛОМИР ЗЛАТИЋ и
- НИКОЛА ГРЧИЋ, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
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Чланом 27. Статута Културног центра Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између осталог, да чланове
Управног одбора именује и разрешава Оснивач из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности, а чланом 30. прописано је да се чланови Управног
одбора именују на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу Сање Станисављев, Светозара Анђела, Миломира
Златића и Николе Грчића дужности члана Управног одбора Културног центра Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Сањи Станисављев, Зрењанин,
2. Светозару Анђелу, Зрењанин,
3. Миломиру Златићу, Зрењанин,
4. Николи Грчићу, Зрењанин,
5. Културном центру Зрењанина,
6. A р х и в и.

ТАЧКА: 108.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора
Културног центра Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и три члана Управног одбора Културног центра
Зрењанина:
ПРЕДСЕДНИК:
ВЕРИЦА КАРАНОВИЋ, дипломирани музичар.
ЧЛАНОВИ:
СЛАЂАНА ЂУРИЋ, дипломирани социјални радник,
СВЕТЛАНА СИМИЏИЈА, професор разредне наставе и васпитач и
НЕНАД ПЕТРОВИЋ, техничар светла/тона, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
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III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 27. Статута Културног центра Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између осталог, да чланове
Управног одбора именује и разрешава Оснивач из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности. Управни одбор има пет чланова од којих два члана
из реда запослених у Културном центру. Чланом 27а Статута прописано је, између
осталог, да за чланове Управног одбора из реда запослених репрезентативни синдикат
предлаже Оснивачу кандидате који освоје највећи број гласова, од којих је један од
кандидата из реда носилаца основне, тј. програмске делатности. Чланом 30. Статута
прописано је да се чланови Управног одбора именују на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Културног
центра Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованима,
2. Културном центру Зрењанина,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. A р х и в и.

ТАЧКА: 109.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Културног центра Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
I
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РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Надзорног одбора
Културног центра Зрењанина:
ПРЕДСЕДНИК:
НАТАЛИЈА СТОЈАДИНОВ, дипломирани педагог,
ЧЛАНОВИ:
- ТАЊА ТОДОРОВИЋ, дефектолог, и
- СРЕДО ПАЈИЋ, представник запослених.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута Културног центра Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између осталог, да чланове
Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач, а чланом 33. регулисано је, између
осталог, да се чланови Надзорног одбора именују на период од четири године и могу
бити поново именовани највише два пута.
Наталија Стојадинов и Тања Тодоровић именоване су Решењем Скупштине
града Зрењанина бр. 06-90-133/16-I дана 12. јула 2016. године за председника и члана
Надзорног одбора, а Средо Пајић Решењем Скупштине града Зрењанина бр. 06-11461/16-I дана 13. септембра 2016. године.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу Наташе Стојадинов, Тање Тодоровић и Среда Пајића
дужности председника и члана Управног одбора Културног центра Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Наталији Стојадинов, Зрењанин,
2. Тањи Тодоровић, Зрењанин,
3. Среду Пајићу, Зрењанин,
4. Културном центру Зрењанина,
5. A р х и в и.
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ТАЧКА: 110.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Културног центра Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Културног центра
Зрењанина:
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈОВАНА ВУКОЊАНСКИ, дипломирани социјални радник,
ЧЛАНОВИ:
- ТАЊА ТОДОРОВИЋ, дефектолог, и
- СРЕДО ПАЈИЋ, руководилац маркетинга, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута Културног центра Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
има три члана и да чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач.
Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда чланова Надзорног одбора.
Чланом 32а регулисано је, између осталог, да се један члан Надзорног одбора именује
из реда запослених у Установи, на предлог репрезентативног синдиката.
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Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног
центра Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јовани Вукоњански, Зрењанин,
2. Тањи Тодоровић, Зрењанин,
3. Среду Пајићу, Зрењанин,
4. Културном центру Зрењанина,
5. Одељењу за друштвене делатности,
6. A р х и в и.

ТАЧКА: 111.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Историјског архива Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Управног одбора
Историјског архива Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- РАНКО ПЕРИШИЋ,
ЧЛАНОВИ:
- ЗОЛТАН ХАЛАИ,
- СТЕВО БОЖИЋ,
- ГРОЗДАНА САНТРАЧ, архивиста, представник запослених и
- ЖЕЉКО БАЈИЋ, виши архивски помоћник, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
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Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 21. Статута Историјског архива Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', број 9/17-пречишћени текст и 7/21) регулисано је, између осталог, да је
Управни одбор орган управљања Архивом, да броји пет чланова, од којих су два члана
из реда запослених у Архиву. Управни одбор именује и разрешава оснивач из реда
истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског
архива 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. Ранку Перишићу,
2. Золтану Халаи,
3. Стеву Божићу,
4. Гроздани Сантрач, Зрењанин,
5. Жељку Бајићу, Зрењанин,
6. Установи “Резервати природе” Зрењанин,
7. A р х и в и.

ТАЧКА: 112.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора
Историјског архива Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Историјског архива
Зрењанин,
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ПРЕДСЕДНИК:
- РАНКО ПЕРИШИЋ,

ЧЛАНОВИ:
- ЖЕЉКО ВУКОВИЋ, електротехничар рачунара
- ИВИЦА РАДИШИЋ, трговац
- НИКОЛА ПЕТРИЧИЋ, виши архивиста, представник запослених и
- ГОРАН ЖИВИЋ, архивиста, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 21. Историјског архива Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 9/17-пречишћени текст и 7/21) регулисано је, између осталог, да је Управни одбор
орган управљања Архивом, да броји пет чланова, од којих су два члана из реда
запослених у Архиву. Управни одбор именује и разрешава оснивач из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности. Састав Управног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. Чланом
21а регулисано је, између осталог, да чланове Управног одбора из реда запослених
оснивачу предлаже репрезентативни синдикат.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског
архива 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. Ранку Перишићу,
2. Жељку Вуковићу,
3. Ивици Радишићу,
4. Николи Петричићу,
5. Горану Живићу,
6. Историјском архиву Зрењанин,
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7. Одељењу за друштвене делатности,
8. A р х и в и.

ТАЧКА: 113.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Историјског архива Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора
Историјског архива Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ЈАСМИНА ТУТОРОВ,
ЧЛАНОВИ:
- МИЛОВАН ПЕТКАНИЋ,
- ГОРАН ЖИВИЋ, архивиста, представник запослених.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 24. Историјског архива Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 9/17-пречишћени текст и 7/21) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
именује и разрешава оснивач , у складу са законом.
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Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је Предлог
Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин.

На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Туторов,
2. Миловану Петканићу,
3. Горану Живићу,
4. Историјском архиву Зрењанин,
5. Одељењу за друштвене делатности,
6. A р х и в и.

ТАЧКА: 114.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Историјског архива Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- НЕНАД НИЋИН, технолог струковних студија.
ЧЛАНОВИ:
- КРИСТИНА БАЧИЋ, професор физичког васпитања,
- СОФИЈА БАБИЋ, архивист, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
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Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 24. Историјског архива Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 9/17-пречишћени текст и 7/21) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
именује и разрешава оснивач, у складу са законом. Чланови Надзорног одбора именују
се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Надзорни
одбор броји три члана од којих је један члан из реда запослених у Архиву. Чланом 24а
Статута регулисано је, између осталог, да члана Надзорног одбора из реда запослених
оснивачу предлаже репрезентативни синдикат.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског
архива Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованима,
2. Историјском архиву Зрењанин,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. A р х и в и.

ТАЧКА: 115.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу четири члана Управног одбора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
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РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Народног позоришта
“Тоша Јовановић” Зрењанин,

ЧЛАНОВИ:
- ДУШАН ЈАРЧЕВИЋ, дипл. инг. индустријског инжењерства,
- ТИЈАНА ВУЛОВИЋ, струковни економиста,
- МИРКО ПАНТЕЛИЋ, глумац, представник запослених и
- АРАНКА АЛЕКСИЋ, кројач-модиста, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 31. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 29/16, 5/17 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да Управни одбор има пет чланова које именује и разрешава Скупштина града
Зрењанина из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је Предлог
Решења о разрешењу четири члана Управног одбора Народног позоришта “Тоша
Јовановић” 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. Душану Јарчевићу, Зрењанин,
2. Тијани Вуловић, Зрењанин,
3. Мирку Пантелићу, Зрењанин,
4. Аранки Алексић, Зрењанин,
5. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
6. Одељењу за друштвене делатности,
7. Архиви
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ТАЧКА: 116.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању четири члана Управног одбора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Народног позоришта “Тоша
Јовановић” Зрењанин,
ЧЛАНОВИ:
- НЕДЕЉКО ГОЛУШИН, струковни менаџер,
- ЈЕЛЕНА СРДАНОВ, дипл ецц,
- МИРКО ПАНТЕЛИЋ, глумац Драмске сцене, представник запослених и
- МИРОСЛАВ МАЋОШ, глумац Луткарске сцене, представник запослених.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 31. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 29/16, 5/17 и 2/22) регулисано је,
између осталог, да Управни одбор има пет чланова које именује и разрешава
Скупштина града Зрењанина из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности. Два члана Управног одбора именују се из реда запослених у Позоришту.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању четири члана Управног одбора Народног позоришта
“Тоша Јовановић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Недељку Голушину, Зрењанин,
2. Јелени Срданов, Зрењанин,
3. Мирку Пантелићу, Зрењанин,
4. Мирославу Маћошу, Зрењанин,
5. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
6. Одељењу за друштвене делатности,
7. Архиви

ТАЧКА: 117.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора Народног
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- ВЛАДИША РЕЉИН,
ЧЛАНОВИ:
- ПЕТАР ВУКОВ, техничар биотехнологије,
- ЛАСЛО ТОТ, организатор маркетиншких послова, представник запослених.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
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Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 36. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 29/16, 5/17 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава оснивач.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народног
позоришта “Тоша Јовановић” 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. Владиши Рељину, Зрењанин,
2. Петру Вукову, Зрењанин,
3. Ласлу Тоту Зрењанин,
4. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
5. Архиви

ТАЧКА: 118.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Народног позоришта
“Тоша Јовановић” Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- НЕМАЊА КОКИР, предузетник
ЧЛАНОВИ:
- МИЛОРАД ЧАЛИЋ, пензионер
- ЛАСЛО ТОТ, реализатор промотивних активности, представник запослених.
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II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 36. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 29/16, 5/17 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава оснивач. Чланови
Надзорног одбора именују се на период од 4 године и могу бити поново именовани.
Чланом 36а прописан је поступак именовања представника запослених у Надзорни
одбор Установе.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованима,
2. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
3. Одељењу за друштвене делатности,
4. Архиви.

ТАЧКА: 119.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о Измени Решења о именовању два члана
Управног одбора Апотеке Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ ЗРЕЊАНИН
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I
У Решењу о именовању два члана Управног одбора Апотеке Зрењанин број 0674-67/19-I, донетог дана 26.06.2019. године (“Службени лист градаЗрењанина”, број
18/19), тачка I мења се и гласи:

“I
ДРАГАН КРАЉ, именује се за члана Управног одбора Апотеке Зрењанин”.
II
Тачка III Решења мења се и гласи:
“III
Мандат Драгану Краљу траје до истека мандата Управног одбора Апотеке
Зрењанин.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је,
између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 24. Статута Апотеке Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 19/07 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17
и 2/21) регулисано је, између осталог, да се Управни одбор Апотеке Зрењанин састоји
од три члана, који се именују у складу са законом, на период од четири године. Имајући
у виду садашњи статус Апотеке Зрењанин, Драган Краљ биће члан Управног одбора
Апотеке, као представник јединице локалне самоуправе.
Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о измени Решења о именовању два члана Управног одбора.
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. Драгану Краљу, Зрењанин,

185
2. Апотеци Зрењанин,
3. Одељењу за финансије
4. A р х и в и.

Овим је дневни ред седнице исцрпљен.

Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања.

Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 13,00 часова.
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