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 04.02.2022. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Јавне установе "Спортски објекти"
Зрењанин која је донета на седници Управног одбора Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин
одржаној дана 28. јануара 2022. године.
II Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-22-55/22-I
Дана: 04.02.2022. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
.

На основу члана 21. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/1991,
71/1994, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014–
др.закон) и члана 22. Статута Јавне установе ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин, Управни
одбор Јавне установе ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин, на седници одржаној дана
28.01.2022. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту Јавне установе ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин који је донео Управни одбор
Установе на седници одржаној дана 16.12.2010. године, са изменама и допунама број 99-1 од
22.03.2011. године, изменама и допунама број 954 од 11.10.2012. године, изменама и допунама
број 883 од 09.09.2013. године и изменама и допунама број 781 од 06.10.2016. године, члан 17.
мења се и гласи:
''Члан 17.
За директора Установе може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених
Законом испуњава и следеће посебне услове:
- високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године: дипломирани професор физичког васпитања, дипломирани економиста или
дипломирани правник;
- најмање три године радног искуства.”
Члан 2.
Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Установе, а по претходно добијеној сагласности Скупштине града Зрењанина.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Игор Деља,с.р.

