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   ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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100. 
 На основу члана 36. став 1. тачка 7. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 7/19 и 
18/19) и члана 6. Одлуке о Локалном 
омбудсману града Зрењанина (“Службени лист 
града Зрењанина”, број 23/19), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 27.09.2019. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

  БОГОСЛАВ СИМИЋ, дипломирани 
правник, бира се за  Локалног омбудсмана  
града Зрењанина. 

 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 7. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), регулисано је да 
Скупштина града бира и разрешава Локалног 
омбудсмана и заменике Локалног омбудсмана, а 
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште 
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 
упутства.  
            Чланом 6. Одлуке о Локалном 
омбудсману града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 23/19), прописано је, 
између осталог да  Скупштина града бира и 
разрешава Локалног омбудсмана и његове 
заменике, да се бирају на период од пет година 
и да могу бити поново изабрани. Кандидата за 
Локалног омбудсмана и његове заменике може 
предложити Председник Скупштине, Комисија 

за персонална питања или најмање једна 
трећина одборника Скупштине. 
 Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о избору 
Богослава Симића за  Локалног омбудсмана 
града Зрењанина. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења. 
   
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
    1. Богославу Симићу, 
    2. Локалном омбудсману града Зрењанина и 
    3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-17/19-I                                                                                                
Дана: 27.09.2019. године                                                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 

101. 
 На основу члана 36. и 128. став 1. 
Статута града Зрењанина (“Службени лист 
града Зрењанина”, број 7/19 и 18/19), а на 
основу предлога Комисије за персонална 
питања, Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 27.09.2019. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  
ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата 
СЛАВИЦИ МИХАЉИЦА, дипломираном 
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правнику,  заменику Заштитника грађана за 
територију града Зрењанина. 

 

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.  Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и 
18/19), утврђена је надлежност Скупштине 
града,  а чланом 128. став 1. Статута регулисано 
је да Скупштина града доноси одлуке, друге 
опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства.  
          Славица Михаљица изабрана је за 
заменика Заштитника грађана за територију 
града Зрењанина решењем Скупштине града 
Зрењанина број 06-94-71/14-I, (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 13/14). Како је истекло 
време на које је именована бирана, утврђује се 
да јој је мандат престао. 
 Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о утврђивању 
престанка мандата Славици Михаљица, 
заменику Заштитника грађана за територију 
града Зрењанина. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Славици Михаљица, 
2. Локалном омбудсману града Зрењанина и  
3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-18/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

 
 

102. 
 На основу члана 36. став 1. тачка 7. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 7/19 и 
18/19) и члана 6. Одлуке о Локалном 
омбудсману града Зрењанина (“Службени лист 
града Зрењанина”, број 23/19), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 27.09.2019. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ  ЗАМЕНИКА ЛОКАЛНОГ 
ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

  СЛАВИЦА МИХАЉИЦА, дипломи-
рани правник, бира се за заменика Локалног 
омбудсмана  града Зрењанина. 

  
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 7.  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), регулисано је да 
Скупштина града бира и разрешава Локалног 
омбудсмана и заменике Локалног омбудсмана, а 
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште 
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 
упутства.  
            Чланом 6. Одлуке о Локалном 
омбудсману града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 23/19) прописано је, 
између осталог, да  Скупштина града бира и 
разрешава Локалног омбудсмана и његове 
заменике, да се бирају на период од пет година 
и да могу бити поново изабрани. Кандидата за 
Локалног омбудсмана и његове заменике може 
предложити Председник Скупштине, Комисија 
за персонална питања или најмање једна 
трећина одборника Скупштине. 
 Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о избору Славице 
Михаљица за заменика Локалног омбудсмана 
града Зрењанина. 
 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. Славици Михаљица, 
2. Локалном омбудсману града Зрењанина и  
3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-19/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

103. 
 На основу  члана 36.  и  128. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19) и члана 49. 
и 53. Пословника Скупштине града (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 30/17-пречишћени 
текст и 18/19), а на основу предлога Комисије 
за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.09.2019. 
године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ 
 

I 
 

  ДАНИЈЕЛА РАДУЛОВИЋ, разрешава 
се дужности члана Комисије за представке и 
предлоге. 

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. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19) утврђена је надлежност 
Скупштине града, а чланом 128. став 1. 
Статута, да Скупштина града доноси одлуке, 
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 
            Чланом 49. Пословника Скупштине 

града (''Службени лист града Зрењанина'', број 
30/17 - пречишћени текст и 18/19) утврђено је 
да Скупштина образује, између осталих и 
Комисију за представке и предлоге, као стално 
радно тело, а чланом 53. Пословника утврђено 
је, између осталог, да Комисија за представке и 
предлоге разматра представке и предлоге који 
су упућени Скупштини и предлаже надлежним 
органима и Скупштини мере за решавање, а о 
томе обавештава подносиоце представки и 
предлога.  
 Данијела Радуловић изабрана је за члана 
Комисије за представке и предлоге  Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-114-66/16-
I, ("Службени лист града Зрењанина" број 
24/16). Именована је поднела оставку на место 
члана Комисије,  из личних разлога. 
 Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу Данијеле Радуловић дужности 
члана Комисије за представке и предлоге. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Данијели Радуловић, 
2. Одељењу за финансије, 
3. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: 06-95-20/19-I                                                                                                
Дана: 27.09.2019. године                                                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

104. 
 На основу  члана 36. и 128. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19) и члана 49. 
и 53. Пословника Скупштине града (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 30/17-пречишћени 
текст и 18/19), а на основу предлога Комисије 
за персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.09.2019. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ 
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I 
 

  НЕНАД ДОМЈЕСКОВ,  бира се за  
члана Комисије за представке и предлоге. 
 

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. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19) утврђена је надлежност 
Скупштине града, а чланом 128. став 1. 
Статута, да Скупштина града доноси одлуке, 
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 
            Чланом 49. Пословника Скупштине 
града (''Службени лист града Зрењанина'', број 
30/17-пречишћени текст и 18/19) утврђено је да 
Скупштина образује, између осталих и 
Комисију за представке и предлоге, као стално 
радно тело, а чланом 53. Пословника утврђено 
је, између осталог, да Комисија за представке и 
предлоге разматра представке и предлоге који 
су упућени Скупштини и предлаже надлежним 
органима и Скупштини мере за решавање, а о 
томе обавештава подносиоце представки и 
предлога. Комисија има председника и четири 
члана. 
 Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о избору Ненада Домјескова за члана Комисије 
за представке и предлоге. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Ненаду Домјескову, 
2. Одељењу за финансије, 
3. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: 06-95-21/19-I                                                                                                 

Дана: 27.09.2019. године                                                                                    
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

105. 
 На основу  члана 36. и  128. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19) и члана 16.  
Одлуке о равноправности полова на територији 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 9/11 и 22/11), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 27.09.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И 
ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ 

МОГУЋНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

 МИЛАН ШЕРБУЛА, разрешава се 
дужности  члана Савета за равноправност 
полова и остваривање једнаких могућности на 
територији града Зрењанина. 
 

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. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19) утврђена је надлежност 
Скупштине града, а чланом 128. став 1. 
Статута, да Скупштина града доноси одлуке, 
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 
            Чланом 16. Одлуке о равноправности 
полова на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 9/11 и 
22/11) утврђено је да Скупштина града 
Зрењанина образује Савет за равноправност 
полова и остваривање једнаких могућности на 
територији града Зрењанина, које има седам 
чланова, од којих је председник Савета 
одборник у Скупштини града Зрењанина.  
            Милан Шербула именован је за члана 
Савета Решењем Скупштине града број 06-14-
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31/16-I, (“Службени лист града Зрењанина”, 
број 24/16). 
 Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу Милана Шербуле дужности члана 
Савета за равноправност полова и остваривање 
једнаких могућности на територији града 
Зрењанина, из разлога смрти именованог. 
 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. Одељењу за финансије и 
2. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: 06-95-22/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

106. 
 На основу  члана 36.  и  128. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19) и члана 16. 
Одлуке о равноправности полова на територији 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 9/11 и 22/11), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 27.09.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И 
ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ 

МОГУЋНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

 МИСИРКА КАТИЋ, именује се за 
члана Савета за равноправност полова и 
остваривање једнаких могућности на 
територији града Зрењанина. 
 

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. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19) утврђена је надлежност 
Скупштине града, а чланом 128. став 1. 
Статута, да Скупштина града доноси одлуке, 
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 
            Чланом 16. Одлуке о равноправности 
полова на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 9/11 и 
22/11) утврђено је да Скупштина града 
Зрењанина образује Савет за равноправност 
полова и остваривање једнаких могућности на 
територији града Зрењанина, који има седам 
чланова, од којих је председник Савета 
одборник у Скупштини града Зрењанина.  
             Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о именовању Мисирке Катић за члана Савета за 
равноправност полова и остваривање једнаких 
могућности на територији града Зрењанина. 
 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. Мисирки Катић, 
2. Одељењу за финансије и 
3. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: 06-95-23/19-I                                                                                                
Дана: 27.09.2019. године                                                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

107. 
 На основу  члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени 
гласник РС”, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17, и 95/18-др. закон), члана 36. и 
128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и 
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18/19), а на основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.09.2019. 
године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ 

ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКЕ 
ОПШТИНЕ БОТОШ 

 

I 
 

  БОГОСЛАВ СИМИЋ, дипломирани 
правник, разрешава се дужности секретара 
Комисије за комасацију катастарске општине 
Ботош. 

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 35. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08-
др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон) 
утврђено је, између осталог, да Скупштина 
јединице локалне самоуправе образује комисију 
за комасацију, као и да стручне и 
административне послове комисије обавља 
секретар комисије, дипломирани правник, кога 
именује Скупштина јединице локалне 
самоуправе из редова запослених у општинској, 
односно градској управи. 
  Одредбом члана 36. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19) утврђена је надлежност 
Скупштине града, а чланом 128. став 1. 
Статута, да Скупштина града доноси одлуке, 
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 
            Комисија за персонална питања 
Скупштине града утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу Богослава Симића дужности 
секретара Комисије за комасацију катастарске 
општине Ботош, из разлога избора именованог 
на другу функцију. 
 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. Богославу Симићу, 
2. Одељењу за финансије, 
3. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: 06-95-24/19-I                                                                                                
Дана: 27.09.2019. године                                                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

108. 
 На основу  члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени 
гласник РС”, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон ), члана 36. став 
1. тачка 64. и члана 128. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
27.09.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ 

ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКЕ 
ОПШТИНЕ БОТОШ 

 

I 
 

ВИОЛЕТА КУЧАНДА БОГАСЕНИЕВА, 
дипл. правник, именује се за секретара 
Комисије за комасацију катастарске општине 
Ботош. 

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 35. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени 
гласник РС”, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон) утврђено је, 
између остало, да Скупштина јединице локалне 
самоуправе образује Комисију за комасацију, 
као и да стручне и административне послове 
комисије обавља секретар комисије, 
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дипломирани правник, кога именује Скупштина 
јединице локалне самоуправе из редова 
запослених у општинској, односно градској 
управи.  
  Одредбом члана 36. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 7/19 и 18/19) утврђена је надлежност 
Скупштине града, а чланом 128. став 1. 
Статута, 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  Виолете Кучанда Богасениева, за 
секретара Комисије за комасацију катастарске 
општине Ботош. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Виолета Кучанда Богасениева, 
2. Одељењу за финансије, 
3. А р х и в и. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: 06-95-25/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

109. 
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и 
18/19) и члана 28. Статута Установе “Резервати 
природе” Зрењанин (“Службени лист града 
Зрењанина број 6/18 - пречишћени текст), а на 
основу предлога Комисије за персонална 
питања, Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 27.09.2019. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ 

ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН 
 

 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Управног одбора Установе “Резервати природе”   
Зрењанин, ДУШАН БОРИЋ, дипл. 
туризмолог. 

 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.  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), регулисано је да 
Скупштина града именује и разрешава управни 
одбор, надзорни одбор и директора установе 
организације и службе чији је оснивач Град, а 
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште 
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 
упутства.  
           Чланом 28. Статута Установе “Резервати 
природе” Зрењанин (“Службени лист града 
Зрењанина”, број 6/18 - пречишћени текст) 
регулисано је, између осталог, да је Управни 
одбор орган управљања Установом, да 
председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Оснивач на период од 
четири године, да Управни одбор  има 
председника и четири члана и да се у Управни 
одбор именују три представника оснивача и два 
представника запослених у Установи. 
  Душан Борић именован је за члана 
Управног одбора Установе решењем 
Скупштине града број 06-150-5/16-I, 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 31/16), 
као представник оснивача. Душан Борић  
поднео је оставку на дужност члана Управног 
одбора Установе “Резервати природе”, из 
личних разлога.  
 Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о разрешењу 
Душана Борића дужности члана Управног 
одбора Установе “Резервати природе” 
Зрењанин. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења. 
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Душану Борићу, 
2. Установи “Резервати природе” Зрењанин и 
3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-26/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

110. 
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и 
18/19) и члана 28. Статута Установе “Резервати 
природе” Зрењанин (“Службени лист града 
Зрењанина број 6/18 - пречишћени текст), а на 
основу предлога Комисије за персонална 
питања, Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 27.09.2019. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ “РЕЗЕРВАТИ 
ПРИРОДЕ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног 
одбора Установе “Резервати природе“ 
Зрењанин, СТЕВАН ШУКАРА, дипл. менаџер 
за посл. комуникације. 
 

 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. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), регулисано је, 
да Скупштина града именује и разрешава 
управни одбор, надзорни одбор и директора 
установе, организације и службе чији је 
оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута 
утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, 
друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства.  

  Чланом 28. Статута Установе “Резервати 
природе” Зрењанин (Службени лист града 
Зрењанина број 6/18 - пречишћени текст) 
регулисано је, између осталог, да је Управни 
одбор орган управљања Установом, да 
председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Оснивач на период од 
четири године, да Управни одбор  има 
председника и четири члана и да се у Управни 
одбор именују три представника оснивача и два 
представника запослених у Установи. 
  Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о именовању 
Стевана Шукаре  за члана Управног одбора 
Установе “Резервати природе” Зрењанин, као 
представника оснивача. 
 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. Стевану Шукари, 
2. Установи “Резервати природе” Зрењанин и 
3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-27/19-I                                                                                                
Дана: 27.09.2019. године                                                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

111. 
На основу члана 52. Закона о планирању 

и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-испр. и 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 и 37/19 
– др. закон), члана 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'', 
бр. 32/2019) и  члана 36. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 



27. септембар 2019. год            Број 24    Службени лист града Зрењанина                              Страна 573 

бр. 7/19 и 18/19) Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној 27.09.2019.  године донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I 
 

 Овим Решењем образује се Комисија за 
планове за територију града Зрењанина, а ради 
обављања стручних послова у поступку израде 
и спровођења планских докумената из 
надлежности Града Зрењанина, ради обављања 
послова јавног увида у плански документ из 
надлежности Града Зрењанина, ради стручне 
провере усклађености урбанистичког пројекта 
са планским документом, као и ради давања 
стручног мишљења по захтеву Градске управе 
града Зрењанина, (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 
 

 Комисија из тачке I овог Решења у свом 
раду поступа у свему у складу са  Законом о 
планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. и 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 и 37/19 – др. закон), Правилником о 
условима и начину рада Комисије за стручну 
контролу планских докумената, Комисије за 
контролу усклађености планских докумената и 
Комисију за планове јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 
55/2015) и у складу са Правилником о 
садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19).  

 

III 
 

 У делокруг рада Комисије спадају 
следећи послови: 
- даје мишљење на предлог одлуке о изради 

планског документа, а пре усвајања исте на 
седници Скупштине града, 

- обавља рани јавни увид и јавни увид, 
- врши стручну контролу нацрта пласког 

документа пре излагања на јавни увид,  те о 
извршеној стручној контроли у року од 8 
дана саставља извештај са свим 
примедбама и мишљењима по свакој 
примедби надлежног органа, односно 
комисије, који се доставља обрађивачу 
планског документа ради поступања по 
датим примедбама, 

- након обављеног јавног увида одржава 
јавну седницу и припрема извештај о 

обављеном јавном увиду у нацрт планског 
документа,  

- саставља извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду са  примедбама и 
закључком  по свакој поднетој примедби, 

- разматра примедбе и сугестије са јавне 
презентације урбанистичког пројекта, врши 
стручну контролу и утврђује да ли је 
урбанистички пројекат у супротности са 
планом ширег подручја, о чему сачињава 
писмени извештај са предлогом о 
прихватању или одбијању урбанистичког 
пројекта, 

- даје стручно мишљење по захтеву Градске 
управе града Зрењанина. 

 

IV 
 

Комисија има председника, заменика 
председника, секретара и 6 чланова чији је 
мандат четири године, од чега се 3 члана 
именују на предлог надлежног органа 
аутономне покрајине за послове просторног 
планирања и урбанизма. 

Председник, заменик председника, 
секретар и чланови именују се из реда 
стручњака за област просторног планирања и 
урбанизма и других области које су од значаја 
за обављање стручних послова у области 
планирања, уређења простора и изградње, са 
одговарајућом лиценцом у складу са Законом о 
планирању и изградњи  и најмање 5 година 
радног искуства. 

Комисија ангажује 4 стручна сарадника 
који обављају административно-техничке и 
стручне послове за потребе Комисије.  

 

V 
 

У Комисију се именују следећа лица: 
1. Драган Вујовић, дипл.инж.ел., из Зрењанин, 

запослен у ''СМ Инжењеринг'', Зрењанин – 
председник, 

2. Бранка Бајовић, дипл.просторни планер, из 
Зрењанина, запослена у ''ЈП за Урбанизам'' 
Зрењанин – заменик председника Комисије, 

3. Драгана Шијак, дипл.инж.арх., из 
Зрењанина, запослена у Заводу за заштиту 
споменика културе Зрењанин – секретар, 

4. Бошко Гаврић дипл.инж.грађ., из Зрењанина, 
запослен у ''Србијааутопут''доо - члан, 

5. Владимир Солдо, дипл.инж.саобр., из 
Зрењанина, запослен у ''ЈП за Урбанизам'' 
Зрењанин – члан, 

6. Душко Јанковић, дипл.грађ.инж, из 
Зрењанина, запослен у ЈВП ''Воде 
Војводине,'' -члан,  
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7. мр Милутин Татић, дипл.грађ.инж., из Новог 
Сада- запослен у Покрајинском 
секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине, представник именован на 
предлог Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине – 
члан, 

8. Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, 
из Панчева- запослен у ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Панчева'', 
представник именован на предлог 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
заштиту животне средине – члан, 

9. др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. 
инж.арх., из Новог Сада – запослена у 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине, представник 
именован на предлог Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту 
животне средине – члан, 

 За стручне сараднике именују се 
Љиљана Пецељ Лубурић, дипл. грађ. инж., 
Младен Паскулов дипл. просторни планер, 
Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл. инж. арх. и 
Биљана Табачки дипл. инж. арх. 
 

VI 
 

Комисија ради у седницама, које се 
заказују по потреби, а сазива их председник 
Комисије који и руководи њеним радом. 
Седнице Комисије се одржавају након истека 
радног времена Градске управе града 
Зрењанина. 

Комисија ближе уређује свој рад 
пословником о раду Комисије који предлаже 
председник Комисије и доноси га Комисија 
већином гласова на конститутивној седници. 

 

VII 
 

 Лица именована у Комисију за планове 
(председник, заменик, секреатр и чланови 
комисије), као и лица ангажована на обављању 
стручних и административно- техничких 
послова за Комисију (стручни сарадници) 
добијају накнаду за свој рад у Комисији. 

 
VIII 

 

 Висина накнаде из члана VII овог 
решења по одржаној седници Комисије  износи 
30% за председника комисије, 25% за заменика 
председника, секретара и чланове, односно 20% 
за стручне сараднике, од износа просечне 
зараде остварене на територији града 
Зрењанина према последњим актуелним 

подацима објављеним у ''Службеном гласнику 
РС'' у време исплате. 

 

IX 
 

Ступањем на снагу овог Решења престају 
да важе Решење о образовању и именовању 
Комисије за планове бр. 06-134-24/15-I од 
02.10.2015. године, (''Службени лист града 
Зрењанина'' 24/15), Измена решења  број 06-
160-32/15- I од 09.12.2015. године, (''Службени 
лист града Зрењанина'' 32/15), Измена решења  
број 06-160-33/15- I од 09.12.2015. године, 
(''Службени лист града Зрењанина'' 32/15) и 
Измена решења  број 06-29-32/19- I од 
27.03.2019. године (''Службени лист града 
Зрењанина'' 7/19). 

X  
 

Ово Решење је коначно. 
 

XI 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Правни основ за доношење Решења о 
образовању и именовању Комисије за планове 
садржан је у члану 52. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-испр. и 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 и 37/19 
– др. закон) и члану 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'', 
бр. 32/2019), а доноси га Скупштина града 
Зрењанина у складу са чланом 36. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19). 
 Комисија се образује ради обављања 
стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената из 
надлежности Града Зрењанина, ради обављања 
послова јавног увида у плански документ из 
надлежности Града Зрењанина, ради стручне 
провере усклађености урбанистичког пројекта 
са планским документом, као и ради давања 
стручног мишљења по захтеву Градске управе 
града Зрењанина.  
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 Председник, заменик председника, 
секретар и чланови именују се из реда 
стручњака за област просторног планирања и 
урбанизма и других области које су од значаја 
за обављање стручних послова у области 
планирања, уређења простора и изградње, са 
одговарајућом лиценцом у складу са Законом о 
планирању и изградњи и најмање 5 година 
радног искуства у струци. 
 Комисија за персонална питања 
Скупштине града, на седници одржаној 
23.09.2019. године утврдила је предлог Решења 
о образовању и именовању Комисије за 
планове. 
 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 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА                                                
Број: 06-95-28/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

112. 
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и 
18/19) и члана 27. Статута Културног центра 
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина 
број 21/13 и 29/16), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
27.09.2019. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Управног одбора Културног центра Зрењанина, 
МИЛОРАД РАДОМИР, 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.  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), регулисано је да 
Скупштина града именује и разрешава управни 
одбор, надзорни одбор и директора установе 
организације и службе чији је оснивач Град, а 
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште 
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 
упутства.  
           Чланом 27. Статута Културног центра 
Зрењанина (Службени лист града Зрењанина 
број 21/13 и 29/16) регулисано је, између 
осталог, да Установом управља Управни одбор, 
да  чланове Управног одбора именује и 
разрешава Оснивач из реда истакнутих 
стручњака  и познавалаца културне делатности, 
да Управни одбор  има пет чланова, од којих 
два из реда запослених у Установи, на предлог 
репрезентативног синдиката, односно већине 
запослених. Најмање један члан из реда 
запослених мора да буде из реда основне тј. 
програмске делатности. 
  Милорад Радомир именован је за члана 
Управног одбора Установе решењем 
Скупштине града број 06-32-24/15-I, 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 8/15), 
као представник запослених.  
 Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о разрешењу 
Милорада Радомира дужности члана Управног 
одбора Културног центра Зрењанин, из разлога 
смрти именованог. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења. 
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Културном центру Зрењанина и 
2. Архиви. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-29/19-I                                                                                                 
Дана: 27.09.2019. године                                                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р. 

113. 
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и 
18/19) и члана 27. Статута Културног центра 
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина 
број 21/13 и 29/16), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања, Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
27.09.2019. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног 
одбора Културног центра Зрењанина, 
ВОЈИСЛАВ МАРКОВИЋ, 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.  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), регулисано је да 
Скупштина града именује и разрешава управни 
одбор, надзорни одбор и директора установе 

организације и службе чији је оснивач Град, а 
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште 
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 
упутства.  
           Чланом 27. Статута Културног центра 
Зрењанина (Службени лист града Зрењанина 
број 21/13 и 29/16) регулисано је, између 
осталог, да Установом управља Управни одбор, 
да  чланове Управног одбора именује и 
разрешава Оснивач из реда истакнутих 
стручњака  и познавалаца културне делатности, 
да Управни одбор  има пет чланова, од којих 
два из реда запослених у Установи, на предлог 
репрезентативног синдиката, односно већине 
запослених. Најмање један члан из реда 
запослених мора да буде из реда основне тј. 
програмске делатности. 
            Војислав Марковић  предложен је за 
члана Управног одбора Установе, из реда 
запослених у Установи. 
  Комисија за персонална питања 
утврдила је Предлог Решења о именовању 
Војислава Марковића за члана Управног одбора 
Културног центра Зрењанина, из реда 
запослених. 
 На основу предлога Комисије за 
персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Војиславу Марковићу, Културни центар 

Зрењанина, 
2. Културном центру Зрењанина и 
3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-95-30/19-I                                                                                                
Дана: 27.09.2019. године                                                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Оливер Митровић,с.р.
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