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Члан 2.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и
9/20) и члана 36. и 128.став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 17/20-пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
31.03.2021. године донела је

У члану 13. у ставу 2. испред речи:
„дужан„ додаје се реч: „није„ а реч:„је“ се
брише.
Члан 3.
У члану 16. у у ставу 2. у алинеји 5
после речи: „рок исплате исте„ додају се
речи:“приликом првобитног стицања права на
закуп“.
У истом члану став 3 се брише.
Члан 4 .

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И
УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ И ДРУГЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

У члану 17. у ставу 3. тачка 2 мења се и
гласи:
„2. уговор о закупу земљишта са доказом о
плаћеном једнократном износу у случају да је
обавезан да га плати“.

Члан 1.

Члан 5.

У Одлуци о постављању и уклањању
мањих монтажних и других објеката
на
површинама јавне и друге намене на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/10, 5/11, 23/11, 22/13др.одлука, 37/13, 11/14, 13/14, 25/14, 31/14,
8/15, 14/15, 21/16, 5/17, 16/17, 33/17, 18/18,
32/19 и 4/21) у члану 12. после става 1. додаје
се нови став 2. који гласи:
''У случају да постојећи закупац
површине јавне намене не поднесе захтев за
продужење закупа, пре истека рока закупа из
објективних разлога, издаће му се решење о
закупу површине јавне намене са датумом
истека претходног решења на још 5 (пет)
година''.
У истом члану досадашњи ставови
2,3,4 и 5 постају ставови 3,4,5 и 6.
У ставу 3. бришу се речи: „у истој
вредности као претходни закупац“.

У члану 71. после речи: „табле„ уместо
везника: „и„ ставља се зарез а после речи:
„бицикле„ додају се речи:
„и мобилнипокретни тоалети„.
Члан 6.
После члана 87а
члан 87б који гласи:

додаје се наслов и

„Мобилни-покретни тоалети
Члан 87б
Мобилни-покретни тоалети могу се
постављати у оквиру јавних паркиралишта и
купалишта, у складу са захтевом надлежне
организационе јединице Градске управе и
прибављене урбанистичке сагласности коју
издаје „ЈП за урбанизам“ Зрењанин.
Услове и рок за постављање дефинише
„ЈП за урбанизам“ Зрењанин својом
сагласношћу, док у зони „Центра„ услове у
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погледу боје и облика дефинише „Завод за
заштиту споменика културе“ Зрењанин.
Услове и могућности прикључења на
водоводну,
канализациону
и
електроенергетску мрежу издају надлежна
јавна предузећа.
Одобрење за постављање даје орган
Градске управе надлежан за послове
урбанизма, у складу са одредбама овог члана.“
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-1/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС' бр. 72/09, 81/09-исправка, 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 и 9/20), члана 36.
став 1. тачка 28. и члана 128. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 17/2020-пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 31.03.2021. године, донела је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ П Р О Г Р А М А
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Града
Зрењанина за 2021. годину („Сл. лист града
Зрењанина” бр. 4/21), у даљем тексту:
Програм, у табели под редним бр. 1. мења се у
колони Плански основ, број Службеног листа
града Зрењанина, тако да уместо „15/15“ сада
треба да стоји „21/20-пречишћен текст“.

31. март 2021. год.

У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 2. мења се у колони Плански основ,
број Службеног листа града Зрењанина, тако
да уместо „15/15“ сада треба да стоји „21/20пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 3-1. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „15/15“ сада треба да стоји
„21/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 3-2. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „15/15“ сада треба да стоји
„21/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 21. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „8/15 и 14/18“ сада треба да
стоји „5/21-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 22. мења се у колони Плански
основ број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „25/14 и 33/15“ сада треба да
стоји „22/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 23-1. мења се у колони Плански
основ,
број Службеног листа града
Зрењанина, тако да уместо „08/15 и 14/18“
сада треба да стоји „5/21-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 23-2. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „08/15 и 14/18“ сада треба да
стоји „5/21-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 23-3. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „08/15 и 14/18“ сада треба да
стоји „5/21-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 26. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „08/15, 14/18“ сада треба да
стоји „5/21-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 27. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „25/14, 33/15, 29/18“ сада треба
да стоји „22/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 28. мења се у колони Плански
основ број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „25/14, 33/15, 29/18“ сада треба
да стоји „22/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 29. мења се у колони Плански
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основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „25/14, 33/15, 29/18“ сада треба
да стоји „22/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 30. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „15/15“ сада треба да стоји
„21/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели у реду
после редног бр. 30, у колони редног броја,
уместо редни број „56“ треба да стоји „31“. У
истом реду, мења се у колони Плански основ,
број Службеног листа града Зрењанина, тако
да уместо „15/15“ сада треба да стоји „21/20пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 32-1. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „15/15“ сада треба да стоји
„21/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 32-2. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „15/15“ сада треба да стоји
„21/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 33. мења се у колони Плански
основ број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „15/15“ сада треба да стоји
„21/20-пречишћен текст“.
“
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Ова Измена и Допуна Програма
објављује се у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а ступа на снагу у року од 8 дана
од дана објављивања у истом.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 34. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „25/14, 33/15, 29/18“ сада треба
да стоји „22/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 36. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „25/14, 33/15 и 29/18“ сада
треба да стоји „22/20-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 38. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „32/14, 24/18 и 32/19“ сада
треба да стоји „5/21-пречишћен текст“.
У члану 2. Програма, у табели под
редним бр. 45. мења се у колони Плански
основ, број Службеног листа града Зрењанина,
тако да уместо „32/14, 24/18, 32/19 и 2/21 “
сада треба да стоји „5/21-пречишћен текст“.
Члан 2.
У члану 2. у табели Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Града
Зрењанина за 2021. годину („Сл. лист града
Зрењанина” бр. 4/21), у табеларном прегледу
после редног броја 45. додају се нови редови
који гласе:

ПГР”
Граднулица”
("Сл. лист
града
Зрењанина"
бр. 5/21пречишћен
текст )
ПГР”
Граднулица”
("Сл. лист
града
Зрењанина"
бр. 5/21пречишћен
текст )

Јавна расвета, водоводна
Породично мрежа, приступни пут и
мрежа фекалне
становање
канализације

приступни пут, јавна
расвета, водоводна и
мрежа фекалне
канализације

Пословни
комплекс

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-2/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 36.
став 1. тачка 6. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20пречишћен текст), а полазећи од Стратегије за
реформу јавне управе у Републици Србији коју
је усвојила Влада Републике Србије и
узимајући у обзир Стратегију за иновације и
добро управљање на локалном нивоу коју је
одобрио Комитет Министара Савета Европе и
принципе доброг управљања који из ње
произилазе, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 31.03.2021. године, донела
је
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДУ
ЗРЕЊАНИНУ
I.
УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Град Зрењанин ће успоставити и
организовати функцију људских ресурса на
начин који ће осигурати њен стратешки значај
и утицај у планирању развоја града Зрењанина
и обезбедити одговорност свих руководећих
структура
у
њеном
ефикасном
функционисању.
Добро
организована
функција
управљања људским ресурсима у граду
Зрењанину представља један од кључних
чиниоца система локалне самоуправе, који
обезбеђује да се приликом управљања
пословима локалне самоуправе и остваривања
услуга према грађанима и привреди примењују
поузданост, ефикасност и делотворност,
отвореност
и
транспарентност,
етичко
понашање, компетентност и стручност,
иновативност и отвореност, који представљају
део правца реформе јавне управе у Републици
Србији и део принципа доброг управљања које
промовише Савет Европе.

31. март 2021. год.

II.
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
Град Зрењанин развијаће функцију
управљања људским ресурсима како би се
обезбедили услови за ангажовање стручних
кадрова, који посао обављају предано, савесно
и професионално, који негују међусобну
сарадњу и однос поверења и поштовања, имају
потребу за сталним личним и професионалним
развојем, поштују вредности организације и
етичке стандарде и нуде ефикасне и
делотоворне услуге свим грађанима, као и
привреди.
III.
СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА
ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
Град Зрењанин континуирано ће
развијати људске ресурсе у раду органа и
служби, јавних предузећа, установа и других
организација чији је оснивач и обезбедиће
пуно спровођење свих функција управљања
људским ресурсима у складу са правним
оквиром који уређује ову област.
Град Зрењанин континуирано ће
развијати, проширивати и унапређивати
организацију, улогу, значај и капацитете за
спровођење функције управљања људским
ресурсима у органима и службама, јавним
предузећима,
установама
и
другим
организацијама чији је оснивач, како би град
Зрењанин био препознатљив по:
Стратешком,
креативном
и
иновативном приступу у управљању људским
ресурсима;
Руковођењу
и
подстицању
организационе културе која вреднује тимски
дух,
стручност
и
професионалност,
креативност и иновативност, интегритет,
спремност на континуирано учење, знање и
искуство својих запослених;
- Разумевању да су запослени у
органима и службама града Зрењанина и
јавним предузећима, установама и другим
организацијама чији је оснивач, њен
најважнији ресурс;
- Доброј пракси у планирању људских
ресурса;
- Транспарентном попуњавању радних
места, које ће омогућити ангажовање стручног
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и професионалног особља, на основу
вредности и компетентности;
- Стварању адекватних могућности за
стручно усавршавање и образовање свим
запосленим под једнаким условима, а сходно
утврђеним потребама;
- Непристрасном вредновању учинка
запослених према јасно дефинисаним и
транспарентним мерилима заснованим на
закону, на коме ће заснивати изгледи за
напредовање у каријери;
- Пружању квалитетних услуга
запосленима, у смислу личног и правног
саветовања, заштите на раду, успешног
управљања
променама
и
неопходне
административне подршке;
Мотивисању
и
охрабривању
запослених да исказују своје капацитете и
искористе своје потенцијале на најбољи
могући начин, да показују своје вештине, деле
и размењују знања са својим колегама и да
буду посвећени свом каријерном развоју;
- Доношењу аката, процедура и
правила рада која подржавају и подстичу
индивидуалну и организациону ефикасност и
ефективност.
IV.
ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Град Зрењанин настојаће да обезбеди
примену следећих мера:
- Инкорпорираност циљева управљања
људским ресурсима у стратешко планирање;
- Квалитетну анализу кадрова и
анализу потреба њиховог развоја ради
извршења стратешких циљева;
- Привлачење квалитетних кадрова и
попуњавање
радних
места
стручним
кадровима, уз поштовање принципа једнаких
могућности за све;
- Унапређење ефективности рада
појединаца и радних тимова и континуирано
мотивисање запослених за обављање њихових
функција и одговорност и за стручни и лични
развој;
- Подршку запосленима у остваривању
радних циљева и задатака и остваривању
бољих резултата и учинка;
Обезбеђивање
континуираног
стручног
усавршавања
запослених
и
осигурање одговарајућих начина за њихов
лични и професионални развој;
Развијање
креативности
и
иновативности запослених;
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Промовисање
и
примену
транспарентног поступка вредновања учинка
запослених, који је заснован на јасно
утврђеним мерилима;
- Развој повољних услова за рад и
сигурног радног окружења;
- Пружање неопходне саветодавне
подршке запосленима и помоћи у решавању
проблема и изазова;
Промовисање
и
утврђивање
организационе културе и примену принципа
родне
равноправности,
сразмерне
заступљености
припадника
националних
мањина и спречавање било ког вида
дискриминације запослених;
Поштовање
организационих
вредности, етичких стандарда и кодекса
понашања службеника.
V . ОБЈАВЉИВАЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Доношењем ове Декларације престаје
да важи Политика управљања људским
ресурсима у органима града Зрењанина за
период од 2017. године до 2021. године
(''Службени лист града Зрењанина'' број 14/17).
Декларацију објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“ као и на званичној
веб презентацији града Зрењанина.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Број: 06-42-3/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
28
На основу члана 36. став 1. тачка 10. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
- пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
31.03.2021. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Историјског
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архива Зрењанина број 189/2021 која је донета
на седници Управног одбора Историјског
архива Зрењанина одржаној дана 12. марта
2021. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-4/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
29
На основу чл. 524, 525. 530. и 542.
Закона о привредним друштвима (''Службени
гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон,
5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), чл. 20. и 66. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др.
закон и 47/18), чл. 36. и 128. став 1. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 17/20 - пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 31.03.2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ "ТУРИСТИЧКИ
ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о покретању поступка
ликвидације
над
Јавним
предузећем
''Туристички
центар
града
Зрењанина''
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/16 и 29/18), члан 3. мења се и гласи:
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-14/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
30
На основу члана 46.и 47. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник РС”,
бр.15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 32. Статута “Јавног
предузећа
за
урбанизам”
Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 10/18пречишћен текст и 14/18), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 31.03.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ”
ЗРЕЊАНИН
I
ЈОВАНУ
ЦВЕТИЋУ,
дипл.
економисти, престаје мандат
директора
“Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин,
оставком.
II
Ово Решење је коначно.
III

''Члан 3.
За ликвидационог управника предузећа
именује
се
Перо
Пилиповић,
ЈМБГ
1302970850015.''

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

Образложење
Чланом
46.
Закона
о
јавним
предузећима (“Службени гласник РС”,
бр.15/16 и 88/19), регулисано је, између
осталог, да мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и
разрешењем, а чланом 47. прописано је да се
оставка у писаној форми подноси органу
надлежном за именовање директора 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.
Чланом 32. Статута “Јавног предузећа
за урбанизам” Зрењанин (“Службени лист
града Зрењанина”, бр. 10/18-пречишћен текст
и 14/18), регулисано је да мандат директора
престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем.
Јован Цветић именован је за директора
“Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин
решењем Скупштине града број 06-116-66/18I, дана 20. децембра 2018. године (“Службени
лист града Зрењанин”, број 29/18).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора “Јавног предузећа за
урбанизам” Зрењанин, из разлога што је
именовани поднео писану оставку, дана 30.
марта 2021. године.
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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-15/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
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На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20
- пречишћен текст) и члана 30a Статута
“Јавног предузећа за урбанизам Зрењанин”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 10/18-пречишћен текст и 14/18), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 31.03.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА “ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН
I
ГОРАН
КРАВАРУШИЋ,
дипломирани инжењер менаџмента, ИМЕНУЈЕ СЕ
за вршиоца дужности директора “Јавног
предузећа за урбанизам” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ”Службеном листу
града Зрењанина”.
Образложење
Чланом
52.
Закона
о
јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19), регулисано је, између осталог,
да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а
период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Вршилац
дужности
директора
мора
испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа прописане законом.
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
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разрешава надзорни одбор и директора јавног
предузећа чији је оснивач и доноси одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30а Статута “Јавног предузећа
за урбанизам” Зрењанин (“Службени лист
града Зрењанина”, бр. 10/18-пречишћен текст
и 14/18) утврђено је, између осталог, да
Скупштина града може до именовања
директора Предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, да именује вршиоца дужности
директора на период који не може бити дужи
од једне године. Вршилац дужности директора
мора испуњавати услове за именовање
директора Предузећа.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
Горана Краварушића за вршиоца дужности
директора “Јавног предузећа за урбанизам ”
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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-16/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
32
На основу члана 39. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 25. Статута
Народног музеја у Зрењанину (“Службени
лист града Зрењанина”, бр. 14/11, 29/16, 18/19 i
33/20), а на основу предлога Комисије за
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персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
I
ЈЕЛЕНА ГВОЗДЕНАЦ МАРТИНОВ,
дипл. сликар - професор ликовне културе,
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора
Народног музеја у Зрењанину, на лични захтев.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 39. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), регулисано је, између
осталог, да дужност директора установе
престаје истеком мандата и разрешењем и да
ће оснивач установе разрешити директора пре
истека мандата, између осталих разлога и на
лични захтев.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава
управни, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 25. Статута Народног музеја у
Зрењанину
(“Службени
лист
града
Зрењанина”, бр. 14/11, 29/16, 18/19 i 33/20)
регулисано је, између осталог, да ће оснивач
Музеја разрешити директорапре истека
мандата, на лични захтев.
Јелена Гвозденац Мартинов именована
је за директора Народног музеја у Зрењанину
решењем Скупштине града број 06-87-49/17-I,
дана 5. јула 2017. године (“Службени лист
града Зрењанин”, број 19/17).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о разрешењу
Јелене
Гвозденац
Мартинов
дужности
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директора Народног музеја у Зрењанину, из
разлога што је именована поднела писану
оставку, дана 30. марта 2021. године.
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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-17/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
33
На основу члана 37. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 23. Статута
Народног музеја у Зрењанину (“Службени
лист града Зрењанина”, бр. 14/11, 29/16, 18/19
и 33/20), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ
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III

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 37. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), регулисано је, између
осталог, да оснивач може именовати вршиоца
дужности директора установе без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када
директору престаје дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео. Вршилац дужности
може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава
управни, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 23. Статута Народног музеја у
Зрењанину
(“Службени
лист
града
Зрењанина”, бр. 14/11, 29/16, 18/19 и 33/20)
регулисано је, између осталог, да оснивач може
именовати, без претходно спроведеног јавног
конкурса, у случају да директору престане
дужност пре истека мандата, односно када
јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију најдуже годину дана.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
Синише Оњина за вршиоца дужности
директора Народног музеја у Зрењанину.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

I
СИНИША
ОЊИН,
професор
историје, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца
дужности директора Народног музеја у
Зрењанину.
II
Ово Решење је коначно.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
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Број: 06-42-18/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
34
На основу члана 39. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 27. Статута
Народног позоришта “Тоша Јовановић”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 19/11, 29/16 и 5/17), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
31.03.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА“ТОША ЈОВАНОВИЋ”
ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН
ФРАНЦУСКИ,
дипл.
економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
директора
Народног позоришта
“Тоша
Јовановић” Зрењанин , на лични захтев.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

31. март 2021. год.

утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава
управни, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом
27.
Статута
Народног
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 19/11,
29/16 и 5/17), регулисано је, између осталог, да
оснивач
Позоришта
може
разрешити
директора пре истека мандата, на лични
захтев.
Иван Француски именован је за
директора Народног позоришта “Тоша
Јовановић” Зрењанин решењем Скупштине
града број 06-87-47/17-I, дана 5. јула 2017.
године (“Службени лист града Зрењанин”, број
19/17).
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о разрешењу
директора
Народног позоришта
“Тоша
Јовановић” Зрењанин, из разлога што је
именовани поднео писану оставку, дана 30.
марта 2021. године.
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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-19/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН

Образложење
Чланом 39. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), регулисано је, између
осталог, да дужност директора установе
престаје истеком мандата и разрешењем и да
ће оснивач установе разрешити директора пре
истека мандата, између осталих разлога и на
лични захтев.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
35
На основу члана 37. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), члана 36. став 1. тачка 12.
и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст) и члана 24. Статута
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Народног позоришта “Тоша Јовановић”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 19/11, 29/16 и 14/18), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
31.03.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА“ТОША
ЈОВАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН
I
ДЕЈАН КАРЛЕЧИК, мастер драмски,
аудио и визуелни уметник - глумац,
ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности
директора
Народног позоришта
“Тоша
Јовановић” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Страна 309

да оснивач може именовати вршиоца дужности
директора
Позоришта,
без
претходно
спроведеног јавног конкурса у случају када
директору престане дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс није
успео. Вршилац дужнодти директора може
обављати функцију најдуже једну годину.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
Дејана Карлечика за вршиоца дужности
директора Народног позоришта “Тоша
Јовановић” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-20/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН

Образложење
Чланом 37. Закона о култури
(“Службени гласник РС”, бр.72/09,13/16,
30/16-испр. и 6/20), регулисано је, између
осталог, да оснивач може именовати вршиоца
дужности директора установе без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када
директору престаје дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео. Вршилац дужности
може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава
управни, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом
24.
Статута
Народног
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 19/11,
29/16 и 14/18), регулисано је, између осталог,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
36
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 36. Статута
Центра за пружање услуга социјалне заштите
града Зрењанина - Мост (''Службени лист
града Зрењанина'', број 29/19), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 31.03.2021. године донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - МОСТ
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Управног одбора Центра
за пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина - Мост,
ПРЕДСЕДНИК:
- АЛЕКСАНДРА МИЉИЋ,
ЧЛАНОВИ:
- ЉИЉАНА НОВАКОВИЋ,
- ЉИЉАНА ГРОСУ.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".

лист града Зрењанина”, број 23/19), као
привремени Управни одбор, са мандатом у
трајању до једне године.
Комисија за персонална питања утврдила је
Предлог Решења о разрешењу Александре
Миљић, Љиљане Гросу и Љиљане Новаковић
дужности председника и чланова Управног
одбора Центра за пружање услуга социјалне
заштите града Зрењанина - Мост.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-21/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћени текст), регулисано је, између
осталог, да Скупштина града именује и
разрешава управни
и надзорни одбор
установе чији је оснивач град Зрењанин, а
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 36. Статута Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, (''Службени лист града Зрењанина'', број
29/19) регулисано је, између осталог да
председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина града
Зрењанина, у складу са законом, на период од
четири године и могу бити именовани највише
два пута.
Председник и чланови Управног
одбора Центра за пружање услуга социјалне
заштите града Зрењанина - Мост, именовани
су Одлуком о оснивању Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанин,
дана 27. септембра 2019. године, (“Службени
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На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20
- пречишћени текст) и члана 36. Статута
Центра за пружање услуга социјалне заштите
града Зрењанина - Мост (''Службени лист
града Зрењанина'', број 29/19), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 31.03.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - МОСТ
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови
Управног одбора Центра за пружање услуга
социјалне заштите града Зрењанина - Мост,

31. март 2021. год.
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ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
-АЛЕКСАНДРА МИЉИЋ, струковни
инжењер технологије,
ЗА ЧЛАНА:
- ДОБРИВОЈ МИХАЈЛОВ, пензионер,
- ЉИЉАНА ГРОСУ, представник запослених.
II
Ово Решење је коначно.
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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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42-22/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
38
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст),
регулисано је, између осталог, да Скупштина
града именује и разрешава управни и надзорни
одбор установе чији је оснивач град Зрењанин,
а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да
Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Чланом 36. Статута Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, (''Службени лист града Зрењанина'', број
29/19) регулисано је, између осталог, да
Управни одбор има три члана, од којих су два
представника Оснивача и један представник из
реда запослених у Центру. Председника и
чланове Управног одбора именује и разрешава
Скупштина града Зрењанина, у складу са
законом, на период од четири године и могу
бити именовани највише два пута.
Комисија за персонална питања
утврдила
је
Предлог
Решења
о
именовањуАлексанре
Миљић,
Добривоја
Михајлова и Љиљане Гросу, за председника и
чланове Управног одбора Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

На основу члана 13. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др. закон),
члана 36. став 1. тачка 14. и члана 47. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) и
члана 29. став 4. и члана 30. став 2.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20пречишћен текст и 33/20), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
НЕМАЊИ МАЛИНИЋУ, дипл. правник,
престаје
функција
заменика
секретара
Скупштине града Зрењанина.
II
Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 13. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Службени лист РС'', број
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21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 86/19др.закон и 157/20-др. закон) регулисано је,
између осталог, да функционеру аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе
функција престаје у случају подношења
оставке.
Одредбом члана 36. став 1. тачка 14
Статута (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. број 17/20-пречишћени текст) регулисано
је да Скупштина града, у складу са законом,
поставља и разрешава секретара и заменика
секретара Скупштине града, а одредбама члана
47. регулисано је, између осталог, да се
Пословником Скупштине града уређују и
друга питања везана за рад Скупштине.
Одредбом члана 29. став 4. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст
и 33/20) регулисано је да секретар Скупштине
града може поднети оставку, што Скупштина
констатује на текућој или првој наредној
седници.
Наведена одредба члана 29. Пословника
Скупштине града Зрењанина из претходног
става овог Решења се сходно примењује и на
заменика секретара Скупштине града, а
сагласно одредби члана 30. став 2. истог
Пословника, којом је регулисано да заменика
секретара Скупштине поставља и разрешава
Скупштина на исти начин и под истим
условима као и секретара.

31. март 2021. год.

Немања Малинић је поднео оставку на
функцију заменика секретара Скупштине
града Зрењанина дана 29. марта 2021. године,
што је Скупштина града Зрењанина и
констатовала на седници одржаној дана 31.
марта 2021. године.
У складу са наведеним одредбама Статута
и Пословника, Немањи Малинићу престаје
функција заменика секретара Скупштине града
Зрењанина.
У складу са напред наведеним, донето је
решење као у диспозитиву.
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се тужбом
покренути Управни спор пред Управним
судом Републике Србије у Београду у року од
30 дана од дана достављања овог Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42/21-I
Дана: 31.03.2021. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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