
БРOJ: 06-161/22-I 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 26. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 16.12.2022. године у 

згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.  

 

 Седници је, на почетку, присуствовало 48 одборника.  

 

  Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Кристијан Кадарјан, 

Данијела Мићевић, Зорица Вучковић и Љиљана Новаковић. 

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Светлана 

Вукобратовић Новковић, Марко Дупљановић, Бојана Жмирић, Бојан Костреш, Жељко 

Малушић, Елеонора Манојловић, Елеонора Марјановић, Мирослав Маркуш, 

Александар Мартон, Ружица Омаљев, Саша Савић, Горан Томић, Немања Топић и 

Дејан Чапо. 

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Рајко Капелан, Снежана 

Вучуревић, Стојанка Вучковић и Марија Дамјановић, помоћници Градоначелника: 

Ненад Домјесков, начелниг Градске управе; Милош Королија, заменик начелника 

Градске управе; Светлана Грујић, секретар Скупштине града Зрењанина; Дејан 

Дамјановић, Радован Вишекруна, Драган Вулешевић, Саша Кандић, Маринел Мендреа, 

Драган Гуџев, Војислав Арсенов и Драган Ћапин чланови Градског већа; Јелена Драгић 

и Ђина Даријевић, начелници Одељења у Градској управи; Еуђенија Бесу и Николина 

Шерфезе, заменици начелника Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, 

руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца 

Службе у Градској управи; Мирјана Малуцков и Виолета Кучанда Богасениева, шефови 

Одсека у Градској управи; Горан Миливојев, представник ЈКП ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин; Марија Несторов, представник ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 

Зрењанин; Александар Мартинов, директор ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин; Жарко 

Ђуричић, в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин; Драган Стајић, представник 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин; Милица Вуковић, представник Јавног 

предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; Сања Петровић, представник 

Туристичке организације града Зрењанина; Марија Санто, представник Установе 

''Резервати природе'' Зрењанин; Душан Радишић, директор Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка – Зрењанин; Јасмина Миланков и Зорица Зубац, 

представници Јавне установе ''Спорти објекти'' Зрењанин; Дејан Карлечик, директор 

Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Синиша Оњин, в.д. директора 

Народног музеја града Зрењанина; Милан Бјелогрлић, директор Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин; Горан Маринковић, директор Културног 

центра Зрењанина; Милан Ковачевић, директор Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин; Мирјана Баста, директор Историјског архива Зрењанин; Никола Бјелић, 

представник Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин; 

Жељка Тришић, представник Центра за социјални рад града Зрењанина; Милица 

Блануша, представник 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. 
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 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 26. 

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 Изводе из записника са 24. и 25. седнице Скупштине града које су одржане дана 

02.11.2022. и 01.12.2022. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Изводе из 

записника. 

 

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 

записника са 24. седнице Скупштине града одржане дана 02.11.2022. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 02.11.2022. ГОДИНЕ 

 

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 

записника са 25. седнице Скупштине града одржане дана 01.12.2022. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 01.12.2022. 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, 

Историјског архива Зрењанин, Културног центра Зрењанина, ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' 

Зрењанин, Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, 

Туристичке организације града Зрењанина, Установе ''Резервати природе'' Зрењанин, 

Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Народног музеја Зрењанин, Градске 

народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка – Зрењанин, Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 

Предшколске установе Зрењанин, Центра за социјални рад града Зрењанина,  Апотеке 

Зрењанин, Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост, 

Геронтолошког центра Зрењанин и Комисије за персонална питања.  

 

 

 Затим је председник обавестио одборнике да су поднети писани предлози за 

допуне предложеног дневног реда и да ће након читања сваког предлога појединачно 

одборници одмах гласати о истом. 
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 1. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Годишњи извештај рада Градоначелника''  

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова није усвојен наведени 

Предлог.  

 

 2. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Проналажење решења за санацију ударних рупа на зрењанинским улицама''  

 Одборник Александар Коровљев је образложио поднети  Предлог. 

 

Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за 

допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова 

није усвојен наведени Предлог.  

 

 3. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Да се објави свака одлука која се донесе на јавној седници Скупштине града 

Зрењанина''  

 

 Одборник Александар Коровљев је образложио поднети  Предлог. 

 

Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за 

допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова 

није усвојен наведени Предлог.  

 

 

 Пошто више није било предлога за измену или допуну предложеног дневног 

реда, председник је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

 1. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину 

 

 2. Предлог Одлуке о остваривању права на повлашћен градски превоз на 

територији града Зрењанина 

 

  3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 

 

  4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 

површина 

 

 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању вршења 

оснивачких права над Историјским архивом Зрењанин  
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 6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању права, обавезе 

и одговорности оснивача Културног центра Зрењанина 

 

  7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пословном простору града Зрењанина 

 

 8. Предлог Одлуке о повећању вредности основног капитала ЈКП Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин 

 

 9. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавне установе ''Спортски 

објекти'' Зрењанин 

 

 10. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП 

''Водовод и канализација'' Зрењанин 

 

 11. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Зрењанина за 2022. годину 

 

   12. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину у 

периоду јануар-јун 2022. године 

 

13. 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 30. септембра 2022. године.  

 

 14. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу 

субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 

2023. годину 

 

 15. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2023. годину 

 

 16. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2023. годину 

 

 17. Предлог Закључка о давању сагласности на III Измену Програма пословања 

ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину 

 

 18. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2023. годину 

 

 19. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2023. годину 

 

 20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по 

Финансијском извештају за 2021. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

 

 21. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2023. 

годину 

 

 22. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу дела губитка из 

ранијих година ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин 

 

 23. Предлог Закључка о давању сагласности на Другу измену Програма 

пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2022. годину 
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 24. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2023. 

годину 

 

  25. Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2023. 

годину 

 

 26. Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2023. годину 

 

 27. Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2023. 

годину 

 

 28. Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 

2023. годину 

 

 29. Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину 

 

 30. Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 

Зрењанин за 2023. годину 

 

 31. Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. годину 

 

 32. Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2023. годину 

 

  33. Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – 

Зрењанин за 2023. годину 

 

 34. Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2023. 

годину 

 

 35. Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2023. годину 

 

 36. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2023. 

годину 

 

 37. План рада Апотеке Зрењанин за 2023. годину 

 

 38. Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града  

Зрењанина - Мост за 2023. годину 

 

 39. Предлог Закључка о усвајању у целости Финансијског плана за 2023. годину 

за финансирање Клуба за стара лица и Службе помоћ у кући Геронтолошког центра 

Зрењанин 

 

 40. Предлога Решења о изменама Решења о образовању и именовању Комисије 

за планове 

 

      41. Предлог Решења о измени Решења о образовању и постављењу Градског 

штаба за ванредне ситуације  

 

          42. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  Основне школе 

“Доситеј Обрадовић” Фаркаждин 
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       43. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  Основне школе 

“Доситеј Обрадовић” Фаркаждин  

                          
       44. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ ”Ђура Јакшић” 

Зрењанин  

 

        45. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора ОШ ”Ђура Јакшић” 

Зрењанин  

 

          46. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  Основне школе 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин 

 

        47. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  Основне школе 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин 

 

        48. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Eкономско-

трговинске школе ”Јован Трајковић” Зрењанин  

 

        49. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Eкономско-

трговинске школе ”Јован Трајковић” Зрењанин  

 

       50. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Eлектротехничке и 

грађевинске школе ”Никола Тесла” Зрењанин  

 

         51. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Eлектротехничке и 

грађевинске школе  ”Никола Тесла” Зрењанин  

 

         52. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод 

и канализација” Зрењанин  

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину 

 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Симо Салапура, 

Градоначелник, Зоран Сандић, Александар Коровљев, Борис Гладић, Љубомир 

Ердељан, Мирјана Грујић, Милан Иванић, Лепа Жељски, Ненад Јоксимовић, Јована 

Ердељан, Синиша Тешић, Срђан Барац и Бранка Влаисављевић. 

 

 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 од 

укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о остваривању права на повлашћен градски превоз на  

  територији града Зрењанина 

 

 Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Зоран Сандић.  

 

 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 

 

О Д Л У К А 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 

 

  

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Милан Иванић и Борис 

Гладић.  

 

 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 

 

О Д Л У К А 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних  

  површина 

 

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 А 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ  

ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању вршења  

  оснивачких права над Историјским архивом 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 А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ВРШЕЊА 

ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ ЗРЕЊАНИН 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 6. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању права,  

  обавезе и одговорности оснивача 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 Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА, 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 7. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Одлуке о пословном простору 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 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

ТАЧКА: 8. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о повећању вредности основног капитала  

  ЈКП Пијаце и паркинзи'' 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 А 

О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 9. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Статут 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 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин 

који је донет на седници Управног одбора Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин  

одржаној дана 29. новембра 2022. године.  

 

II 

 

 Решење и Статут Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

  Статут се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 10. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама  

  Статута 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног 

предузећа "Водовод и канализација" Зрењанин број 3776/2 коју је донео Надзорни 
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одбор  Јавно комуналног предузећа "Водовод и канализација" Зрењанин  на седници 

одржаној дана 30. новембра 2022. године под бројем 3776/3. 

 

II 

 

  Решење и Статут објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 Одлука о изменама Статута се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 11. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта  

  у јавној својини града Зрењанина 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 Програма и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

  Програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 12. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину  

  у периоду јануар-јун 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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. 

годину у периоду јануар – јун 2022. године. 

 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

 - Одељењу за финансија 

 - А р х и в и. 

 

 Извештај се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 13. 

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  

  30. септембра 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

  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 30. септембра 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: 14. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о  

  коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и  

  канализација'' Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета 

града Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2023. годину, који је 

донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2022. године 

Одлуком број: 3775. 

  2. Финансирање Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града 

Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2023. годину из тачке 1. 

Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. годину, а 

према расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2023.годину. 

  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Одељењу за 

финансије Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним 

на основу Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  
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ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2023. годину у року од 7 (седам) дана од 

дана преноса средстава из буџета града Зрењанина. 

 

  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Посебан програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 15. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин  

  за 2023. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Зоран Сандић. 

 

 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈKП “Водовод и канализација”  

Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 3774. 

  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 

                -Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                -А р х и в и. 

 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 16. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2023. 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 
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З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈKП “Чистоћа и зеленило”  

Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 01-16/37-3. 

  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. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 17. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на III Измену Програма  

  пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на III Измену Програма пословања ЈKП “Пијаце и 

паркинзи”  Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на 

седници одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 9/20-1. 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

  3.  ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

III Измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 18. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2023. годину 

 

 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈKП “Пијаце и паркинзи”  

Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 01.12.2022. године Одлуком број: 9/110-2. 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

  3.  ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 19. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2023. 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 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП “Градска топлана”  

Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 9154/1. 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Градска топлана” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

  3.  ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП “Градска топлана”  Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 20. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по  

  Финансијском извештају за 2021. годину ''Јавног предузећа за урбанизам''  

  Зрењанин 

 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 

гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по Финансијском 

извештају за 2021. годину “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин,  коју је донео  

Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2022. године под бројем 

11/10. 

 

   2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ “Јавно предузеће за урбанизам” Зрењанин да: 

  - 50% нето добити у износу 1.154.806,97 динара уложи у инвестиције предузећа 

(набавку опреме); 

  - 50% нето добити у износу од 1.154.806,97 динара опредили као нераспоређену 

добит предузећа.  

  3. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 

у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 

 

  4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

                -“Јавном предузећа за урбанизам” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                 -А р х и в и. 

 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

ТАЧКА: 21. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2023.  

  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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања “Јавног предузећа за урбанизам”  

Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 29.11.2022. године Одлуком број: 12/10. 
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  2. НАЛАЖЕ СЕ “Јавном предузећу за урбанизам” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

  3.  ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - “Јавном предузећу за урбанизам”Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 22. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу дела губитка  

  из ранијих година ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 

гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу дела губитка из ранијих година ЈП 

„Градска стамбена агенција” Зрењанин,  коју је донео  Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној дана 30.11.2022. године под бројем 120/42. 

  2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Градска стамбена агенција” Зрењанин да нераспоређену 

добит остварену за 2021. годину у износу од 2.785.933,08 динара распореди за покриће 

дела губитка по завршном рачуну за период од 01.01. до 31.12.2020. године. 

  3. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 

у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 

 

  4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

                - ЈП „Градска стамбена агенција” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 23. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Другу измену Програма  

  пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' 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 

 



             17  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма пословања ЈП “Градска 

стамбена агенција”  Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог 

предузећа на седници одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 120/39. 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Друга измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 24. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин  

  за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП “Градска стамбена агенција”  

Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 120/41. 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 25. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина  

  за 2023. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 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 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Програма пословања Туристичке 

организације града Зрењанина за 2023. годину, коју је усвојио Управни  одбор ове 

организације на седници одржаној дана 05.12.2022. године. 

  2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2023. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2023. годину. 

  3. НАЛАЖЕ СЕ Туристичкој организацији града Зрењанина да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 

 

  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Туристичкој организацији града  Зрењанина 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Одлука о усвајању Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 26. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин  

  за 2023. 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 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Програма пословања Установе 

„Резервати природе“ Зрењанин za 2023. годину, коју је усвојио Управни  одбор ове 

Установе на седници одржаној дана 06.12.2022. године под бројем: I-3-59/2022. 

  2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2023. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2023. годину. 

  3. НАЛАЖЕ СЕ Установи „Резервати природе“ Зрењанина да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 
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  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Установи „Резервати природе“  Зрењанина 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Одлука о усвајању Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 27. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин  

  за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавне установе “Спортски објекти” 

Зрењанин за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски 

објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 06.12.2022. године, под бројем  877/1. 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,   

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије, 

   -Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

ТАЧКА: 28. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин  

  за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања НП “Тоша Јовановић” Зрењанин 

за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор НП “Тоша Јовановић” 

Зрењанин, на седници одржаној дана 05.12.2022. године, под бројем 652. 

  2. Финансирање Програмa пословања НП “Тоша Јовановић” Зрењанин за 2023. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2023. годину. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 29. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 

2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног музеја Зрењанин, 

на седници одржаној дана 06.12.2022. године, под бројем 01 - 1236. 

  2. Финансирање Програмa пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину 

из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Народном музеју Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 30. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''  

  Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања за 2023. годину Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни 

одбор Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, на седници одржаној 

дана 05. децембра 2022. године, под бројем 577. 
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  2. Финансирање програмa пословања Градске народне библиотеке “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 

расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 31. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 

2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Историјског архива 

Зрењанин, на седници одржаној дана 05.12.2022. године, под бројем 974/2022-1. 

  2. Финансирање програмa пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Историјском архиву Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 32. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Културног центра Зрењанина за 

2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра 

Зрењанина, на седници одржаној дана 05. децембра 2022. године, под бројем 481/22. 
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  2. Финансирање Програмa пословања Културног центра Зрењанина за 2023. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Културном центру Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 33. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније  

  Ечка – Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка-Зрењанин за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, на седници одржаној дана 

05.12.2022. године, под бројем 329. 

  2. Финансирање програмa пословања Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка-Зрењанин за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Савременој галерији Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 34. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин  

  за 2023. годину 

 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 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 
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З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 05.12.2022. 

године, под бројем 1-54/22. 

  2. Финансирање програмa пословања Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 35. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Предшколске установе за 2023. 

годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе, на 

седници одржаној дана 06.12.2022. године, под бројем: 7354. 

  2. Финансирање Програмa пословања Предшколске установе, за 2023. годину из 

тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина 

за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Предшколска установа, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 36. 

ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина  

  за 2023. годину 

 

 

 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости План и програм рада Центра за социјални рад града 

Зрењанина за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за 

социјални рад града Зрењанина, на седници одржаној дана 06.12.2022. године, под 

бројем: 55100-175/2022. 

  2. Финансирање Плана и програмa рада Центра за социјални рад града 

Зрењанина, за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 

  - Центру за социјални рад града Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

План и програм рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 

део. 

 

 

ТАЧКА: 37. 

ПРЕДМЕТ:  План рада Апотеке Зрењанин за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости План рада Апотеке Зрењанин, за 2023. годину, у 

датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Апотеке Зрењанин, на седници одржаној 

дана 06.12.2022. године, под бројем 01.2-30/V-80. 

  2. Финансирање Плана рада Апотеке Зрењанин, за 2023. годину из тачке 1. 

Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. 

годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Апотеци Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

План рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 38. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града   

  Зрењанина - Мост за 2023. 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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина  Мост, за 2023. годину, у датом тексту, коју је 

усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - 

Мост, на седници одржаној дана 05.12.2022. године, под бројем 550-368/2022-1. 

  2. Финансирање Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина  Мост, за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 

расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина  Мост, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

Програм пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 39. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању у целости Финансијског плана  

  за 2023. годину за финансирање Клуба за стара лица и Службе помоћ  

  у кући Геронтолошког центра Зрењанин 

 

 

 Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на 

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Финансијски план за 2023. годину за финансирање 

Клуба за стара лица и Службе помоћ у кући Геронтолошког центра, у датом тексту, 

који је усвојио Управни одбор Геронтолошког центра, на седници одржаној дана 

02.12.2022. године, под бројем 5140. 

  2. Финансирање Финансијког плана за 2023. годину за финансирање Клуба за 

стара лица и Службе помоћ у кући Геронтолошког центра, из тачке 1. Закључка вршиће 

се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Геронтолошком центру у Зрењанину, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Финансијски план се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 40. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о изменама Решења о образовању и именовању  

  Комисије за планове 

 

 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

 КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

I 
 

  У Решењу о образовању и именовању Комисије за планове (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 24/19), у тачки IV став 3, број и речи: ''4 стручна сарадника'' 

замењују се бројем и речима: ''седам стручних сарадника''. 

 

II 
  У тачки V став 2. мења се и гласи: 

  ''За стручне сараднике именују се: Драгица Илић, маст. инж. геодез, Срђан 

Крајновић, маст. инж. геодез, Ђурђина Грбић, дипл. маш. инж, Светлана Килибарда, 

дипл. правник, Младен Паскулов, дипл. просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, 

дипл. инж. арх. и Биљана Табачки дипл. инж. арх.'' 

 

III  

 

  Ово решење је коначно. 

IV 

 

  Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Правни основ за доношење Решења о изменама Решења о образовању и 

именовању Комисије за планове је члан 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 

52/21) којим је прописано да ради обављања стручних послова у поступку израде и 

спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког 

пројекта са планским документом и овим законом, као и давања стручног мишљења по 

захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује 
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комисију за планове, члан 12. Правилник о начину и поступку избора чланова комисије 

за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености 

планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за 

стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, 

као и условима и начину рада комисија (''Службени гласник РС'', број 32/19), којим је 

одређено да скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове 

јединице локалне самоуправе, у складу са законом, као и члан 36. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст) којим је 

одређена надлежност Скупштине града. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је предлог Решења о 

изменама Решења о образовању и именовању Комисије за планове. Изменама наведеног 

Решења приступило се из потребе промене стручних сарадника Комисије тако што се 

уместо Љиљане Пецељ Лубурић, дипл. грађ. инж, за стручног сарадника, именује  

Ђурђина Грбић, дипл. маш. инж, а поред три досадашња стручна сарадника, за стручне 

сараднике именују се још и Драгица Илић, маст. инж. геодез, Срђан Крајновић, маст. 

инж. геодез. и Светлана Килибарда, дипл. правник. Такође, изменама Решења, повећава 

се број стручних сарадника Комисије са четири на седам. 

 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.Председнику, заменику председника, секретару, члановима и стручним 

сарадницима, 

 2. Одељењу за урбанизам, 

 3. Одељењу за финансије, 

 4. Архиви. 

 

 

 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 усвајању нацрта Анекса I Јавног Уговора о јавно-приватном 

партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање  и 

извођење радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске 

депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, са 

јавним плаћањем'' и да то буде тачка 53. утврђеног дневног реда, 

 

 - ''Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2022. годину'' и да то буде тачка 54. 

утврђеног дневног реда, 

 

 - ''Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне 

службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2023. годину'' и да то буде тачка 55. 

утврђеног дневног реда, 

 

  - ''Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину у 

периоду јануар - септембар 2022. године'' и да то буде тачка 56. утврђеног дневног реда, 



             28  

 

  - ''Предлог Закључка o одобравању учешћа града Зрењанина у реализацији 

пројекта Опште болнице ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин за унапређење здравствене 

заштите кардиолошких болесника'' и да то буде тачка 57. утврђеног дневног реда, 

 

  - ''Предлог Решења о промени назива улице “Загребачке” у “Јунака Стојадина 

Мирковића” у Зрењанину'' и да то буде тачка 58. утврђеног дневног реда, 

 

 - ''Предлог Решења о промени назива улице “Љубљанска” у “Светог Рафаила 

Банатског” у Зрењанину'' и да то буде тачка 59. утврђеног дневног реда, 

 

 - ''Предлог Решења о промени назива улице “Сремске” у “Славиша Кепић” у МЗ 

Стајићево, град Зрењанин'' и да то буде тачка 60. утврђеног дневног реда, 

 

 - ''Предлог Решења о додели назива новоотвореној улици ''Васа Поморишац'' у 

Зрењанину'' и да то буде тачка 61. утврђеног дневног реда, 

 

    - ''Предлог Решења о образовању и избору председника и чланова Комисије за 

утврђивање назива улица и тргова'' и да то буде тачка 62. утврђеног дневног реда, 

 

    - ''Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању председника и 

чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница'' и 

да то буде тачка 63. утврђеног дневног реда, 

 

     - ''Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин'' и да то буде тачка 64. утврђеног дневног реда, 

 

       - ''Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин'' и да то буде тачка 65. утврђеног дневног реда, 

 

       - ''Предлог Решења о разрешењу три члана Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин'' и да то буде тачка 66. утврђеног дневног реда, 

 

      - ''Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин'' и да то буде тачка 67. 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 

нацрта Анекса I Јавног Уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта 

јавно-приватног партнерства за финансирање  и извођење радова на потпуној санацији-

ремедијацији и затварању постојеће градске депоније-сметлишта на територији града 

Зрењанина и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем'' и да то буде тачка 53. 

утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Одлуке о усвајању нацрта Анекса I Јавног Уговора о јавно-приватном партнерству за 

реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање  и извођење радова 

на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније-сметлишта 
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на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем'' и то 

је тачка 53. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног 

реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о ангажовању 

ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 

2022. годину'' и да то буде тачка 54. утврђеног дневног реда и након гласања 

констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

града Зрењанина за 2022. годину'' и то је тачка 54. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног 

реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Кадровског плана 

Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Локалног омбудсмана града 

Зрењанина за 2023. годину'' и да то буде тачка 55. утврђеног дневног реда и након 

гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Локалног 

омбудсмана града Зрењанина за 2023. годину'' и то је тачка 55. 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: ''Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету града Зрењанина за 2022. годину у периоду јануар - септембар 2022. године'' и 

да то буде тачка 56. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину у периоду јануар - 

септембар 2022. године'' и то је тачка 56. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног 

реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Закључка o одобравању 

учешћа града Зрењанина у реализацији пројекта Опште болнице ''Ђорђе Јоановић'' 

Зрењанин за унапређење здравствене заштите кардиолошких болесника'' и да то буде 



             30  

тачка 57. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова 

донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Закључка o одобравању учешћа града Зрењанина у реализацији пројекта Опште 

болнице ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин за унапређење здравствене заштите кардиолошких 

болесника'' и то је тачка 57. 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 промени 

назива улице “Загребачке” у “Јунака Стојадина Мирковића” у Зрењанину'' и да то буде 

тачка 58. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова 

донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о промени назива улице “Загребачке” у “Јунака Стојадина Мирковића” у 

Зрењанину'' и то је тачка 58. 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 промени 

назива улице “Љубљанска” у “Светог Рафаила Банатског” у Зрењанину'' и да то буде 

тачка 59. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова 

донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о промени назива улице “Љубљанска” у “Светог Рафаила Банатског” у 

Зрењанину'' и то је тачка 59. 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 промени 

назива улице “Сремске” у “Славиша Кепић” у МЗ Стајићево, град Зрењанин'' и да то 

буде тачка 60. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о промени назива улице “Сремске” у “Славиша Кепић” у МЗ Стајићево, град 

Зрењанин'' и то је тачка 60. 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 додели назива 

новоотвореној улици ''Васа Поморишац'' у Зрењанину'' и да то буде тачка 61. утврђеног 

дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о додели назива новоотвореној улици ''Васа Поморишац'' у Зрењанину'' и то је 

тачка 61. 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 образовању и 

избору председника и чланова Комисије за утврђивање назива улица и тргова'' и да то 

буде тачка 62. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о образовању и избору председника и чланова Комисије за утврђивање назива 

улица и тргова'' и то је тачка 62. 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 образовању и именовању председника и чланова Изборне комисије за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница'' и да то буде тачка 63. 

утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о измени Решења о образовању и именовању председника и чланова Изборне 

комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница'' и то је тачка 63. 

утврђеног дневног реда. 

 

 

 

 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног 

реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о разрешењу 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин'' и да то 

буде тачка 64. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 



             32  

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” 

Зрењанин'' и то је тачка 64. 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 ЈКП “Градска топлана” Зрењанин'' и да то 

буде тачка 65. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” 

Зрењанин'' и то је тачка 65. 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 

три члана Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин'' и 

да то буде тачка 66. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о разрешењу три члана Управног одбора Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка-Зрењанин'' и то је тачка 66. 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 

три члана Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин'' и 

да то буде тачка 67. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком: ''Предлог 

Решења о именовању три члана Управног одбора Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка-Зрењанин'' и то је тачка 67. утврђеног дневног реда. 

 

 

Затим се наставило са радом по тачки 41. утврђеног дневног реда. 
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ТАЧКА: 41. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о измени Решења о образовању и постављењу Градског  

  штаба за ванредне ситуације  

 

 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  И ПОСТАВЉЕЊУ 

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

  

I 

 

  У Решењу о образовању и постављењу Градског штаба за ванредне ситуације 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 28/20 и 20/21), тачка II. мења се и гласи: 

 

“II 

 

  Градски Штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) чине командант 

Штаба, заменик команданта, начелник Штаба и деветнаест чланова Штаба: 

 

  КОМАНДАНТ ШТАБА: Симо Салапура, Градоначелник. 

 

  ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА: Саша Сантовац, заменик 

Градоначелника. 

 

  НАЧЕЛНИК ШТАБА: Рада Јованов Вуковић, шеф Одсека за управљање 

ризицима и цивилном заштитом МУП-а Републике Србије. 

 

  ЧЛАНОВИ ШТАБА: 

 1. Ненад Домјесков, начелник Градске управе града Зрењанина, 
 2. Ђурђина Грбић, начелник Одељења за урбанизам у Градској управи, 

  3. Немања Милинковић, директор ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

  4. Лидија Крчмаров, кабинет Градоначелника, 

  5. Милош Радосављевић, директор ВДП “Средњи Банат” Зрењанин, 

  6. Др Миле Ковачевић, члан Градског већа задужен за здравство, 

  7. Оливера Лисица, директор Центра за социјални рад Зрењанин, 

  8. Милош Крајновић, капетан, представник Војске Србије, 

  9. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин, 

  10. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације у 

Градској управи, 

  11. Дарко Бошњак, директор Ветеринарског специјалистичког института, 

  12. Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста Зрењанин, 

  13. Предраг Бодирога,  директор ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

  14. Горан Краварушић, в.д. директора “Јавног предузећа за урбанизам’’ 

Зрењанин, 

 15. Немања Малинић, начелник Одељења комуналне милиције, одбране, 

ванредних ситуација и заједничких послова у Градској управи, 

  16. Драган Ћапин,члан Градског већа града Зрењанина, 
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  17. Вукица Ђапић Атанацковић, генерални секретар Спортског савеза града 

Зрењанина, 

  18. Милан Радаковић, Актив директора средњих школа, 

  19. Драгана Богојевић, Актив директора основних школа.’’ 

 

II 

  Ово Решење је коначно. 

III 

 

  Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 41. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/18) прописано је, 

између осталог, да се за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и 

координацију и руковођење у ванредним ситуацујама образују штабови за ванредне 

ситуације и то за територију града - градски штаб за ванредне ситуације, који образује 

надлежни орган града. 

  Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) прописано је да Скупштина града 

оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Чланом 40. став 1. тачка 6. прописано је да Скупштина града образује стална радна 

тела, међу којима и Градски Штаб за ванредне ситуације, а ставом 4. истог члана 

прописано је, да се надлежност и број чланова, начин избора и разрешења, као и начин 

рада сталних радних тела утврђује Пословником Скупштине града Зрењанина, а 

надлежност и број чланова других радних тела утврђују се одлуком о њиховом 

образовању. Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

  Чланом 49. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) прописано је да 

Скупштина образује стална радна тела, између осталих и Градски Штаб за ванредне 

ситуације, а чланом 53б прописано је, између осталог, да Градски Штаб чине 

командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба. Командант Градског 

Штаба за ванредне ситуације је Градоначелник, по положају, а заменик команданта 

Градског Штаба је заменик Градоначелника или члан Градског већа. Начелника, 

заменика и чланове Градског штаба за ванредне ситуације, поставља и разрешава 

Скупштина, на предлог Градоначелника. 

  Измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације приступило 

се из разлога што су појединим члановима који су по функцији били чланови Градског 

штаба за ванредне ситуације  престале функције и потребно је поставити нове чланове. 

  Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о  

измени Решења о образовању и постављењу Градског штаба за ванредне ситуације. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења. 

 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Симу Салапури, Градоначелнику, 

 2. Саши Сантовцу, заменику Градоначелника,Ради Јованову Вуковићу, 
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 3. Ненаду Домјескову, 

 4. Ђурђини Грбић, 

 5. Немањи Милинковићу, 

 6. Лидији Крчмаров, 

 7. Милошу Радосављевићу, 

 8. Милу Ковачевићу, 

 9. Оливери Лисица, 

 10. Милошу Крајновићу, 

 11. Зорану Јарићу, 

 12. Мирославу Сладојевићу, 

 13. Дарку Бошњаку, 

 14. Александри Танасијевић, 

 15. Предрагу Бодироги, 

 16. Горану Краварушићу, 

 17. Немањи Малинићу, 

 18. Драгану Ћапину, 

 19. Вукици Ђапић Атанацковић,  

 20. Милану Радаковићу, 

 21. Драгани Богојевић, 

 22. Одељењу за финансије, 

 23. Архиви. 

 

 

ТАЧКА: 42. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 

 

 

I 

 

  МАРИЈА ТОКОВИЋ, дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, као 

представник јединице локалне самоуправе.       

 

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

  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. 

    Чланом 117. Закона регулисано је, између осталог, у којим случајевима 

скупштина јединице локалне самоуправе, разрешава поједине чланове, укључујући и 

председника школског одбора, пре истека мандата.  

  Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

   Марија Токовић именована је за члана Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-64/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22), као представник јединице локалне самоуправе. 

Како је дете именоване ученик ове школе, потребно је разрешити је дужности члана 

Школског одбора, као представника јединице локалне самоуправе.  

  Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Марије Токовић, члана Школског одбора Основне школе “Доситеј 

Обрадовић” Фаркаждин, као представника јединице локалне самоуправе. 

  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. Марији Токовић, 

  2. ОШ “Доситеј 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: 43. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана 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 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ФАРКАЖДИН 

 

I 

 

  НАЂА ЈОВАНОВИЋ, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне 

школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, као представник јединице локалне 

самоуправе.       

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

IV 

 

  Мандат Нађи Јовановић траје до истека мандата Школског одбора Основне 

школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин, именованог Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-76-64/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 15/22). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

        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 Нађе Јовановић за члана Школског одбора Основне школе “Доситеј 

Обрадовић” Фаркаждин, као представника јединице локалне самоуправе. 

  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. Нађи Јовановић, 

  2. ОШ “Доситеј 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. 
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ТАЧКА: 44. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  

  ОШ ”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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       МАЈА АЛМАЖАН, наставник енглеског језика, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Зрењанин, као представник 

запослених.       

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

       Чланом 117. Закона регулисано је, између осталог, у којим случајевима 

скупштина јединице локалне самоуправе, разрешава поједине чланове, укључујући и 

председника школског одбора, пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

       Маја Алмажан именована је за члана Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-24/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22), као представник запослених. Како је именована 

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 03.08.2022. године 

именована за вршиоца дужности директора ове школе, потребно је разрешити је 

дужности члана Школског одбора. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Маје Алмажан, члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” 

Зрењанин, као представника запослених. 

  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. Маји Алмажан, Зрењанин, 

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: 45. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  

  ОШ ”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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ИВАН ШТЕФКОВИЋ, наставник предметне наставе - немачки језик, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Зрењанин, 

као представник запослених.       

 

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

IV 

 

  Мандат Ивану Штефковићу траје до истека мандата Школског одбора Основне 

школе “Ђура Јакшић” Зрењанин, именованог Решењем Скупштине града Зрењанина 

број 06-76-24/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист града Зрењанина”, број 

15/22). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

       Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

       Наставничко веће ове школе, као овлашћени предлагач, предложило је да се за 

члана Школског одбора као представник запослених, именује Иван Штефковић. 

      Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Ивана Штефковића за члана Школског одбора Основне школе “Ђура 

Јакшић” Зрењанин, као представника запослених. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Ивану Штефковићу,  

 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: 46. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       АЛЕКСАНДРА КУРЈАК, дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” Зрењанин, као 

представник јединице локалне самоуправе.       

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
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III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

       Чланом 117. Закона регулисано је, између осталог, у којим случајевима 

скупштина јединице локалне самоуправе, разрешава поједине чланове, укључујући и 

председника школског одбора, пре истека мандата.  

       Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

       Александра Курјак именована је за члана Школског одбора ове школе решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-30/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22), као представник јединице локалне самоуправе. 

       Како је именована поднела писани захтев за престанак дужности члана 

Школског одбора ове школе, потребно је разрешити је.  

       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Александре Курјак, члана Школског одбора Основне школе “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, као представника јединице локалне самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  

 

УПУТСТВО 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. Александри Курјак, 

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: 47. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана 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 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ЈАСМИНА ЛАВКО, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин, као представник јединице локалне самоуправе.  

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

IV 

 

  Мандат Јасмини Лавко траје до истека мандата Школског одбора Основне школе 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин, именованог Решењем Скупштине града Зрењанина број 

06-76-30/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист града Зрењанина”, број 15/22). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

        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 Јасмине Лавко за члана Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, као представника јединице локалне самоуправе. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

  УПУТСТВО 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. Јасмини Лавко, 

  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: 48. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  

  Eкономско-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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  СОЊА МАРЈАНСКИ ЛАЗИЋ, дипломирани економиста, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности члана Школског одбора Економско - трговинске школе “Јован Трајковић” 

Зрењанин, као представник запослених.       

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

        Чланом 117. Закона регулисано је, између осталог, у којим случајевима 

скупштина јединице локалне самоуправе, разрешава поједине чланове, укључујући и 

председника школског одбора, пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

        Соња Марјански Лазић именована је за члана Школског одбора ове школе 

решењем Скупштине града Зрењанина број 06-76-70/22-I, дана 15.06.2022. године, 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 15/22), као представник запослених. Како је 

именована поднела писани захтев за престанак дужности члана Школског одбора, 

потребно је разрешити је.  

       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Соње Марјански Лазић, члана Школског одбора Економско-трговинске 

школе “Јован Трајковић” Зрењанин, као представника запослених. 

  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. Соњи Марјански Лазић,  

  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: 49. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  

  Eкономско-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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ДУШАНКА МИЛОШ, наставник географије, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана 

Школског одбора Економско-трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин, као 

представник запослених.       

 

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

IV 

 

  Мандат Душанки Милош траје до истека мандата Школског одбора Економско-

трговинске школе “Јован Трајковић” Зрењанин, именованог Решењем Скупштине града 

Зрењанина број 06-76-70/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 15/22). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

        Наставничко веће, као овлашћени предлагач, предложило да се за члана 

Школског одбора ове школе, као представник запослених, именује Душанка Милош, 

наставник географије. 

       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Душанке Милош за члана Школског одбора Економско-трговинске школе 

“Јован Трајковић” Зрењанин, као представника запослених. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Душанки Милош,  

  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: 50. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Eлектротехничке  

  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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ, електромонтер, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” 

Зрењанин, као представник родитеља.       

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
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III 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

        Чланом 117. Закона регулисано је, између осталог, у којим случајевима 

скупштина јединице локалне самоуправе, разрешава поједине чланове, укључујући и 

председника школског одбора, пре истека мандата.  

        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

        Александар Стојановић именован је за члана Школског одбора ове школе 

решењем Скупштине града Зрењанина број 06-76-72/22-I, дана 15.06.2022. године, 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 15/22), као представник родитеља. Како дете 

именованог више није ђак ове школе, потребно је разрешити га дужности члана 

Школског одбора.  

       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Александра Стојановића, члана Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, као представника родитеља. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  

 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Александру Стојановићу,  

  2. Електротехничкој и грђевинској 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: 51. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Eлектротехничке  

  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 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ДРАГАНА ЈАЊИЋ ЈОВАНОВИЋ, струковни инжењер, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” 

Зрењанин, као представник родитеља.       

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

IV 

 

  Мандат Драгани Јањић Јовановић траје до истека мандата Школског одбора 

Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, именованог Решењем 

Скупштине града Зрењанина број 06-76-72/22-I, дана 15.06.2022. године, (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/22). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  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. 

        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а 

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

        Савет родитеља ове школе, као овлашћени предлагач, предложио је да се за 

члана Школског одбора ове школе, као представник родитеља, именује Драгана Јањић 

Јовановић. 

        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Драгане Јањић Јовановић за члана Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, као представника родитеља. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.  

 

  УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења.  
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Драгани Јањић Јовановић,,  

  2. Електротехничкој и грaђевинској 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: 52. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању председника 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ВЛАДО СЕКУЛИЋ, мастер менаџер индустр. економ. менаџмента, ИМЕНУЈЕ 

СЕ за председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин.  

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

      Чланом 17. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број 15/16 и 

88/19) регулисано је, између осталог, 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 одбора из реда запослених, а чланом 18. истог Закона, прописани су 

услови које мора да испуњава председник и чланови надзорног одбора јавног 

предузећа. 

      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа 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 15. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/13, 11/14, 29/16, 34/16 и 11/21) прописано је, између осталог, 

да председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач, а чланом 17. 

Статута прописани су услови које мора да испуњава председник и чланови Надзорног 

одбора предузећа. 

      Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

председника 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. Владу Секулићу,  
2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

3. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 53. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о усвајању нацрта Анекса I Јавног Уговора о  

  јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног  

  партнерства за финансирање  и извођење радова на потпуној  

  санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске  

  депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу  

  санитарне касете, са јавним плаћањем 

 

 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 

УСВАЈАЊУ НАЦРТА АНЕКСА I ЈАВНОГ УГОВОРА О 

ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

НА ПОТПУНОЈ САНАЦИЈИ-РЕМЕДИЈАЦИЈИ И ЗАТВАРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ 

ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

И ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ КАСЕТЕ, СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

 

Одлука са Анексом I Јавног Уговора се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 54. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије  

  завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2022. годину 

 

  

 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 А 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

  Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 55. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне  

  службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2023. 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 Кадровског плана и након гласања констатовао да је већином гласова 

донет 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Кадровски план се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 56. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину  

  у периоду јануар - септембар 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 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. 

годину у периоду јануар-септембар 2022. године.  

 

 2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, 

 - Одељењу за финансије, 

 - Архиви. 
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 Извештај се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 57. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка o одобравању учешћа града Зрењанина у реализацији  

  пројекта Опште болнице ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин за унапређење  

  здравствене заштите кардиолошких болесника 

 

  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 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ОДОБРАВА СЕ учешће града Зрењанина у реализацији пројекта Опште 

болнице "Ђорђе Јоановић" Зрењанин за унапређење здравствене заштите 

кардиолошких болесника у износу од 2.500.000,00 динара у 2023. години. 

 2. Овлашћује се Градоначелник града Зрењанина да са Општом болницом 

"Ђорђе Јоановић" Зрењанин закључи Уговор којим ће се регулисати међусобна права и 

обавезе у вези реализације пројекта из тачке 1. овог закључка. 

 

 3. Овај закључак доставити: 

- Општој болници "Ђорђе Јоановић" Зрењанин, 

- Одељењу за финансије и 

- Архиви. 

 

 

 

ТАЧКА: 58. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о промени назива улице “Загребачке” у  

  “Јунака Стојадина Мирковића” у Зрењанину 

 

 

Председник је отворила претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључила претрес, ставила на 

гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином гласова донето 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ “ЗАГРЕБАЧКЕ” У “ЈУНАКА СТОЈАДИНА 

МИРКОВИЋА” У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим Решењем МЕЊА СЕ досадашњи назив улице на територији града 

Зрењанина, и то: 

 1. Назив ''Загребачка'' променити тако, да сад носи назив ''Јунака 

Стојадина Мирковића''.  
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Члан 2. 

 

 О спровођењу овог Решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно Одељње Градске управе града 

Зрењанина. 

 

Члан 3. 

 

 Ово Решење објавити у „ Службеном листу града Зрењанина“. 

 

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 - ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  

 - РГЗ Служба за катастар непокретности Зрењанин, 

 - Полицијској управи Зрењанин, 

 - ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта Зрењанин, 

 - Одељењу комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких 

послова,  

 - Одсеку за месне заједнице и бирачки списак,  

 - Одсеку за развој и одржавање апликативног софтвера  

 - А р х и в и. 

 

 

 

ТАЧКА: 59. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о промени назива улице “Љубљанска” у  

  “Светог Рафаила Банатског” у Зрењанину 

 

 

Председник је отворила претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључила претрес, ставила на 

гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ “ЉУБЉАНСКА” У “СВЕТОГ РАФАИЛА 

БАНАТСКОГ” У ЗРЕЊАНИНУ 

 

1. 

 

 

 Овим Решењем МЕЊА СЕ досадашњи назив улице на територији града 

Зрењанина, и то: 

 1. Назив ''Љубљанска'' променити тако, да сад носи назив ''Светог Рафаила 

Банатског''.  

 

2. 

 

 О спровођењу овог Решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно Одељње Градске управе града 

Зрењанина. 
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3.  

 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 - ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  

 - РГЗ Служба за катастар непокретности Зрењанин, 

 - Полицијској управи Зрењанин, 

 - ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта Зрењанин, 

 - Одељењу комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких 

послова,  

 - Одсеку за месне заједнице и бирачки списак,  

 - Одсеку за развој и одржавање апликативног софтвера  

 - А р х и в и. 

 

 

 

ТАЧКА: 60. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о промени назива улице “Сремске” у “Славиша Кепић”  

  у МЗ Стајићево, град Зрењанин 

 

 

Председник је отворила претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључила претрес, ставила на 

гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ “СРЕМСКЕ” У “СЛАВИША КЕПИЋ ” У МЗ 

СТАЈИЋЕВО, ГРАД ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

 Овим Решењем МЕЊА СЕ досадашњи назив улице у МЗ Стајићево и то: 

 

 1. Назив ''Сремска'' променити тако, да сад носи назив ''Славиша Кепић ''.  
 

Члан 2. 

 

 О спровођењу овог Решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно Одељње Градске управе града 

Зрењанина. 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном листу града Зрењанина“. 

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 - ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  

 - РГЗ Служба за катастар непокретности Зрењанин, 

 - Полицијској управи Зрењанин, 

 - ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта Зрењанин, 
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 - Одељењу комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких 

послова,  

 - Одсеку за месне заједнице и бирачки списак,  

 - Одсеку за развој и одржавање апликативног софтвера  

 - А р х и в и. 

 

 

 

ТАЧКА: 61. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о додели назива новоотвореној улици  

  ''Васа Поморишац'' у Зрењанину 

 

 

Председник је отворила претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључила претрес, ставила на 

гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ НАЗИВА НОВООТВОРЕНОЈ УЛИЦИ “ВАСА ПОМОРИШАЦ”  

У ЗРЕЊАНИНУ 

 

1. 

 

 Овим Решењем ДОДЕЉУЈЕ СЕ назив ''Васа Поморишац'' новоотвореној 

улици на локалитету “Урош Предић” у Зрењанину, на катастарској парцели број 

7246/60 к.о. Зрењанин I. 

 

2. 

 

 О спровођењу овог Решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно Одељње Градске управе града 

Зрењанина. 

 

3.  

 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 

 - ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин,  

 - РГЗ Служба за катастар непокретности Зрењанин, 

 - Полицијској управи Зрењанин, 

 - ЈППТТ Саобраћаја Србија, Пошта Зрењанин, 

 - Одељењу комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких 

послова,  

 - Одсеку за месне заједнице и бирачки списак,  

 - Одсеку за развој и одржавање апликативног софтвера  

 - А р х и в и. 
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ТАЧКА: 62. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о образовању и избору председника и чланова Комисије  

  за утврђивање назива улица и тргова 

 

    

 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 

 

I 

 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за утврђивање назива улица и тргова. 

 

                                                                          II 
 

  Комисију за утврђивање назива улица и тргова чине председник и шест чланова.  

 У Комисију заутврђивање назива улица и тргова бирају се:  

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

 1. ДРАГАН ПЕТРИН. 

 

 ЗА ЧЛАНОВЕ 

 2. ДЕЈАН БОШКОВ,  

 3. СВЕТОЗАР ЂУРИШИЋ, 

 4. ЈОЖЕФ РАПОШ,  

 5. МИЛАН ЗЕЧАР, 

            6. АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ, 

            7. ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ. 

  

III 

 

            Ово Решење је коначно. 

 

IV 

                                                                          

            Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) прописано је да Скупштина града 

оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности,  а  

чланом 40. став 2. прописано 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. 
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  Чланом 7. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова (“Службени лист 

општине Зрењанин”, број 11/05 и “Службени лист града Зрењанина”, број 21/08, 6/09 и 

14/11),  прописано је, између осталог, да Комисија за утврђивање назива улица и тргова 

има председника и шест чланова. 

            Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

избору председника и чланова Комисије за утврђивање назива улица и тргова. 

   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.   

      

            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Именованом председнику и члановима Комисије из тачке II овог Решења, 

 2. Одељењу за друштвене делатности, 

 3. Одељењу за финансије, 

 4. Архиви. 

 

 

ТАЧКА: 63. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању  

  председника и чланова 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

I 

 

       У Решењу о образовању и именовању Изборне комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница, број 06-76-12/22-I, донетом дана 15.06.2022. године 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/22),  тачка III мења се и гласи: 

 

“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, 
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            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. МАРКО ШИЈАН,  члан, 

               АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИЋ, заменик члана, 

 

         10. ЈЕЛЕНА ДРАГИЋ, дипломирани правник, секретар, 

               ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипломирани правник, заменик секретара.”  

 

                                                                          II 

            Ово Решење је коначно. 

III 

 

  Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

         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 да могу бити поново именовани.  

  Надлежност Изборне комисије је утврђена чланом 25. наведене Одлуке.  

            Измени наведеног Решења приступило се из потребе промене  једног члана и 

секретара Комисије, тако што се уместо досадашњег члана Сање Гавранић именује 
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Марко Шијан, а уместо досадашњег секретара  Комисије, Светлане Грујић,   именује се 

Јелена Драгић.  

            Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о измени 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.   

 

            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: 64. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  

  ЈКП “Градска топлана” 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 

      

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

“ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин, 

 

       ПРЕДСЕДНИК: 

 - ФЕЂА ФРАТЕР, дипломирани инжењер информатике, 

 

      ЧЛАНОВИ: 

        - НАТАША ПОПОВ, дипломирани машински инжењер,  

        - ПАВЕЛ БУЛИК, дипломирани машински инжењер, представник запослених.  

 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

  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, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина 

града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства.  

  Чланом 25. Статута ЈКП “Градска топлана” Зрењанин (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 37/13, 34/16 и 34/21) регулисано је, између осталог, да председника и 

чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач и да мандат председнику и 

члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком 

или разрешењем. Надзорни одбор има три члана, од којих је један представник 

запослених, а остали су представници Оснивача. 

        Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о разрешењу 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” 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. Феђи Фратеру, Зрењанин, 

  2. Наташи Попов, Зрењанин, 

  3. Павелу Булику, Зрењанин, 

  4. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин, 

  5. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 65. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора  

  ЈКП “Градска топлана” 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 

      

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

“ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланoви Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” 

Зрењанин, 
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  ПРЕДСЕДНИК: 

 - ЗОРАН ПРОТИЋ, дипломирани инжењер технологије 

 

  ЧЛАНОВИ: 

        - ЈЕЛЕНА ГОВЕДАРИЦА, дипломирани економиста 

        - ПАВЕЛ БУЛИК, дипломирани машински инжењер, представник запослених.  

 

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

  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, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина 

града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства.  

  Чланом 25. Статута ЈКП “Градска топлана” Зрењанин(''Службени лист града 

Зрењанина'', број 37/13, 34/16 и 34/21) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор 

има три члана, од којих је један председник и да председника и чланове Надзорног 

одбора именује и разрешава Оснивач. Један члан је представник запослених, а два 

члана су представници оснивача. Надзорни одбор именује се на период од четири 

године. 

  Чланом 26. Статута регулисани су услови које председник и чланови Надзорног 

одбора морају да испуњавају за именовање на ту функцију. 

   Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” 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 Надзорног одбора, 

  2. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин, 

  3. А р х и в и.  



             61  

 

ТАЧКА: 66. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу три члана Управног одбора 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ 

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНОЈЕ ЕЧКА-ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 

 

           ЧЛАНОВИ: 

          - ВАСО МАНДИЋ,  

          - ЈЕЛИЦА МИЛИВОЈЕВ, дипломирани инжењер производног менаџмента, 

представник запослених и  

          - ДРАГАНА МИХАЉЕВИЋ, техничар дизајнер ентеријера, представник 

запослених.  

        

II 
 

  Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, 

између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни  и надзорни одбор  

установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

  Чланом 19. Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 34/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, 

између осталог, да Управни одбор има пет чланова које именује и разрешава оснивач.  

       Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о разрешењу три члана Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-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. Васу Мандићу, Зрењанин, 

  2. Јелици Миливојев, Зрењанин, 

  3. Драгани Михаљевић, Зрењанин, 

  4. Савременој галерији Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 

  5. Архиви 

 

 

 

ТАЧКА: 67. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ 

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНОЈЕ ЕЧКА-ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка-Зрењанин, 

  

          ЧЛАНОВИ: 

         - ДРАГАНА ЕРСКИ ТАМБУРИЋ, културолог 

         - СЛАВИЦА ЖАРКОВИЋ, виши кустос, представник запослених и  

         - САША ЂУРИЧИН, техничар у музејској делатности, представник запослених.  

        

II 
 

  Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, 

између осталог, да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор 

установе чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
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Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

  Чланом 19. Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 19/11, 34/13, 29/16, 2/22 и 14/22) регулисано је, 

између осталог, да Управни одбор има пет чланова које именује и разрешава оснивач из 

реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. Чланови Управног 

одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два 

пута. Чланом 19а Статута, између осталог, прописано је да се два члана именују из реда 

запослених које оснивачу предлаже репрезентативни синдикат, по утврђеној процедури. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника 

мање заступљеног пола. 

       Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка-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. Драгани Ерски Тамбурић, Зрењанин, 

  2. Славици Жарковић, Зрењанин, 

  3. Саши Ђуричину, Зрењанин, 

  4. Савременој галерији Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 

  5. Одељењу за друштвене делатности, 

  6. Архиви 

 

 

 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

 

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

 

 

 Постављено је следеће одборничко питање:  

 

 

 САША САВИЋ  
 

  Поштовани, претходни пут сам молио да ми доставите списак свих просторија у 

власништву града које су издате у закуп као и информације коме су издате и која је 

висина дуга сваког од закупаца према Градској стамбеној агенцији по категоријама 

дуга. 

 

  Како нисам добио потпуне информације још јасније ћу објаснити шта ми је 

потребно: 

  - Адреса просторија, 

  - Назив или име закупца, 
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  - Висина дуга закупца по категоријама, старијег од једног месеца (дакле колико 

има дуга тај закупац или просторија према Градској стамбеној агенцији, колико има 

дуга за електричну енергију, колико за грејање, колико за друге комуналије, итд.), 

 

  Молим дакле појединачна дуговања а не кумулативне цифре. 

 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 12,25 часова. 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                    Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВ/ 


