
 

 На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), чл. 4. и 13. став 1. 

Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 

– испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 36. 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 ___________ 

2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Предшколске установе Зрењанин ("Службени лист општине 

Зрењанин", бр. 6/92, 1/98, 5/02, 6/02 и 2/04 и "Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11 и 

28/12), члан 1. мења се и гласи: 

            

      "Члан 1. 

 Овом одлуком град Зрењанин оснива Предшколску установу Зрењанин (у даљем 

тексту: Предшколска установа)."  

 

      Члан 2. 
  Члан 2. мења се и гласи: 

 

           "Члан 2. 

 Седиште Предшколске установе је у Зрењанину у улици Вука Караџића 3/а." 

 

      Члан 3. 

 Чл. 11, 12, 13. и 14. бришу се, а досадашњи чл. 15. и 16. постају чл. 11. и 12.  

 

      Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 

Дана: 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                                

                ПРЕДСЕДНИК 

                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                 Чедомир Јањић 
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О б р а з л о ж е њ е 
  

 Чланом 90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), утврђено је да Установу може 

основати Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, 

национални савет националних мањина и друго правно или физичко лице.  

 Чланом 13. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 

71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. 

закон), прописано је да оснивач установе обезбеђује средства потребна за оснивање и 

почетак рада установе и да доноси акт о оснивању, а чланом 4. Закона утврђено је да 

установу, предузеће и други облик организовања за обављање делатности могу основати 

Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка лица.  

 Чланом 36. тачка 10. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 – пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града оснива јавна предузећа и 

друге облике организовања за обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и Статутом, установе, организације и службе у области предшколског образовања 

и васпитања, основног образовања и културе од значаја за Град и за припаднике свих 

националних заједница, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

омладине, дечје заштите, заштите природе и туризма и врши надзор над њиховим радом, 

даје сагласност на њихове структуре, опште акте и друге правне радње, а чланом 128. став 

1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

 Доношењу Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе Зрењанин 

приступило се из разлога промене седишта Предшколске установе Зрењанин које се 

налазило на адреси Зрењанин, ул. Караџићева бр. 3/а, на адресу Зрењанин, ул. Вука 

Караџића бр. 3/а. Такође, овом одлуком брисани су чл. 11, 12, 13. и 14. из разлога 

застарелости.   

 На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе Зрењанин у датом тексту. 

 

Обрадила: 

Зита Мијатов Давидхази 

 

   

               СЕКРЕТАР 

                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
             Светлана Грујић       






