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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 32. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 18.12.2019. године у 

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

 

 Седници је на почетку  присуствовало 52. одборника.  

 

 Одсуство са данашње седнице пријавили су следећи одборници: Жељко 

Малушић, Станко Благојевић и Елеонора Марјановић.  

 

  Седници нису присуствовали одборници: Светлана Новковић Вукобратовић, 

Биљана Дорошков, Саша Зорић, Мирослав Калањ, Горан Каурић, Перица Кириџић, 

Бојан Костраш, Алиса Коцкар, Бојан Логић, Мирослав Маркуш, Предраг Перкић и 

Горан Томић. 

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Чедомир Јањић, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Симо Салапура, Душко 

Радишић и Драган Ћапин, помоћници Градоначелника; Милан Мркшић, секретар 

Скупштине града; Светлана Грујић, заменик секретара Скупштине града; Милош 

Королија, заменик начелника Градске управе; Радован Вишекруна, Славиша Влачић, 

Сања Журж Недељков, Драган Вујовић и Перо Пилиповић, чланови Градског већа; 

Јелена Драгић, Ђина Даријевић, Љиљана Пецељ Лубурић и Милан Јованов, начелници 

Одељења у Градској управи; Еуђенија Бесу и Николина Шерфезе, заменици начелника 

Одељења у Градској управи; Душан Шијан и Златинка Јефтић, руководиоци Служби у 

Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској 

управи; Весна Сандић и Мирјана Малуцков, шефови Одсека у Градској управи; Ивана 

Настић Чомагић, запослена у Градској управи; Милица Вуковић и Персида Живанов, 

представници ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; Горан Миливојев, 

представник ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, Снежана Ђорђевић, представник 

ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин; Драган Теодоровић, представник ЈКП ''Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин; Јован Цветић, директор ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин; Илија Свилар, в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин; Зоран 

Стојачић, представник Установе ''Резервати пророде'' Зрењанин; Душан Радишић, 

директор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка Зрењанин; Оливера Лисица, 

директор Центра за социјални рад града Зрењанина; Бојан Мијатов, директор Јавне 

установе ''Спортски објекти'' Зрењанин; Зоран Љуботина, директор Туристичке 

организације града Зрењанина; Мирјана Баста, директор Историјског архива Зрењанин; 

Иван Француски, директор Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин; Милан 

Ковачевић, директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и представници 

средстава јавног информисања. 

 

  Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине      

Оливер Митровић. 

 

 Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за 

рад и пуноважно одлучивање.  

 

Председник је обавестио одборнике да су одборници Лепа Жељски, Синиша 

Тешић, Далибор Радосављевић и Саша Зорић дана 18.12.2019. године доставили списак 

чланова одборничке групе коју чине наведени одборници, а који је потписао сваки члан 

одборничке групе, те је у складу са чланом 43. став 4. Пословника Скупштине града 
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Зрењанина конституисана одборничка група у Скупштини града Зрењанина под 

називом '' НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА''. 

 

  Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 32. 

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 Извод из записника са 31. седнице Скупштине града одржане дана 27.11.2019. 

године  и упитао одборнике да ли имају примедбе на Извод из записника.  

 

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

записника са 31. седнице Скупштине града одржане дана 27.11.2019. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 31.  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 27.11.2019. 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. 

 

  Председник је обавестио одборнике да су уз Сазив добили предлог дневног реда 

на основу приспелих предлога: Градског већа града Зрењанина, председника 

Скупштине града, ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, ЈКП ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин, ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 

Зрењанин, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, 

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

Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 

Зрењанин, Народног музеја Зрењанин, Културног центра Зрењанина, Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, Историјског архива Зрењанин, Савремене 

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

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

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.  

 

 1. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Одлука о извештају у раду Градоначелника.''  

 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.  

 

 

 2. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 
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 - ''Одлука о извештају у раду Градског већа.''  

 

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 Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Иницијатива за доношење Одлуке о праву месних заједница на пренос 

средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других 

средстава.''  

 

 Одборник Дејан Чапо 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. 

 

 

  4. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Иницијатива за постављање семафора на магистралном путу кроз насељено 

место Лазарево.''  

 

 Одборник  Дејан Чапо 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. 

 

 

  5. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта параолимпијског центра у Зрењанину.''  

 

 Одборник Дејан Чапо 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. 

 

 6. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта изградње аутодрома Зрењанин.''  

 

 Одборник Дејан Чапо је образложио поднети  Предлог. 
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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. 

 

 

 7. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду начелнице Градске управе.''  

 

 Одборник Дејан Чапо 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. 

 

 

 8. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду председника Скупштине града Зрењанина.''  

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 9. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду помоћника Градоначелника за област локалног друштвено – 

економског развоја Душка Радишића.''  

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 10. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Радована Вишекруне.''  

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 11. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Градоначелника града Зрењанина.''  
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Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 12. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о активностима локалне самоуправе у вези са власништвом над 

објектом ''Мотел Шумице''.''  

 

 Одборник Дејан Чапо 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. 

 

 

 13. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта изградње обилазнице око града 

Зрењанина.''  

 

 Одборник Дејан Чапо 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. 

 

 

 14. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији најављених инвестиција у граду Зрењанину.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 15. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Савета за међунационалне односе Зрењанин.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 
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 16. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Социјално – економског савета Зрењанин.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 17. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о статусу привремено отвореног алтернативног пута код моста 

на сувом у МЗ ''Мала Америка''.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 18. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Славише Влачића.''  

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 19. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Стојко Јожефа.''  

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 20. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду секретара Скуштине града.''  
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Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 21. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о утрошку средстава од рудне ренте у граду Зрењанину.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 22. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о стању споменика из НОР-а у граду Зрењанину.''  

 Одборник Александар Мартон 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. 

 23. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о стању семафорске сигнализације у граду Зрењанину.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 24. Председник је прочитао предлог одборника Александра Мартона да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Савета за унапређење положаја особа са инвелидитетом.''  

 

 Одборник Александар Мартон 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. 

 

 

 25. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 
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 - ''Информација о пуштању у рад постројења за пречишћавање воде у 

Зрењанину.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 

 26. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о броју запослених и незапослених у зрењанинској привреди.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 

 27. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта Аква парка у Зрењанину.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 

 28. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Комисије за персонална питања.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 

 29. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације.''  

 

 Одборник Владимир Милошев је образложио поднети  Предлог. 
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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. 

 

 

 30. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о пројекту ревитализације Бегеја.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 

 31. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта изградње тренинг боб стазе.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 32. Председник је прочитао предлог одборника Владимира Милошева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта регионалног рециклажног центра.''  

 

 Одборник Владимир Милошев 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. 

 

 

 33. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији пројекта голф терена у МЗ ''Берберско Болница.''  

 

 Одборник Бојана Беговић је образложила 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. 

 

 

 34. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 
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 - ''Иницијатива за формирање радне групе за спречавање одласка младих.''  

 

 Одборник Бојана Беговић је образложила 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. 

 

 

 35. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Јанку Ђорђа.''  

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 36. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа др Милета Ковачевића.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 37. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Пере Пилиповића.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 38. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду заменице секретара Скупштине града.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 39. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Комисије за представке и предлоге.'' 
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Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 40. Председник је прочитао предлог одборника Бојане Беговић да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о стању културног наслеђа града Зрењанина.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 41. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Иницијатива за формирање радне групе Скупштине града која би се бавила 

проблемима села на територији Зрењанина.'' 

 

 Одборник Илдико Бођо је образложила 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. 

 

 

 42. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Комисије за именовања.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 43. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о износу пореза на пољопривредно земљиште који плаћају 

становници насељених места.'' 

 

 Одборник Илдико Бођо је образложила 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. 

 

 

 44. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 
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 - ''Извештај о раду помоћника Градоначелника за област унапређење рада 

локалне самоуправе Драгана Ћапина.'' 

 

 Одборник Илдико Бођо је образложила 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. 

 

 

 45. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Мандатне комисије.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 46. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду Комисије за прописе.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 47. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о стању аутобуских стајалишта на територији града Зрењанина.'' 

 

 Одборник Илдико Бођо је образложила 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. 

 

 

 48. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду заменика Градоначалника града Зрењанина.'' 

 

 Одборник Илдико Бођо је образложила 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. 
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 49. Председник је прочитао предлог одборника Илдико Бођо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о предузетим активностима локалне самоуправе у вези 

спречавања ширења непријатних мириса из кафилерије - Прекон.'' 

 

 Одборник Илдико Бођо је образложила 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. 

 

 

 50. Председник је прочитао предлог одборника Предрага Перкића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о активностима града везаним за имовину која се налази ван 

територије града Зрењанина, у земљи и иностранству.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 51. Председник је прочитао предлог одборника Предрага Перкића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Драгана Вујовића.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 52. Председник је прочитао предлог одборника Предрага Перкића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду члана Градског већа Драгана Вулешевића.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 

 

 

 53. Председник је прочитао предлог одборника Предрага Перкића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Извештај о раду чланице Градског већа Сање Журж Недељков.'' 

 

Председник је ставио на гласање прочитани Предлог за допуну предложеног 

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

Предлог. 
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 54. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Предлог Одлуке о формирању радне групе за доношење акционог плана за 

младе пољопривреднике (период 2020-2025. година).'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 55. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Предлог Одлуке о формирању радне групе која би имала за задатак стварања 

предуслова за опстанак сеоских средина.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 56. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о реализацији активности на утврђивању власништва над 

објектом ''Мотел Шумице''.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 57. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Предлог Одлуке о усклађивању комуналних услуга.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 58. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 
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 - ''Предлог Одлуке о уклањању дивљих депонија на територији града Зрењанина 

и насељених места.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 59. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Предлог Одлуке о субвенцијама за органску пољопривредну производњу.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 60. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Предлог Одлуке о давању пољоприведног земљишта без накнаде у закуп на 

дужи временски период младим пољопривредницима.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 61. Председник је прочитао предлог одборника Далибора Радосављевића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Предлог Одлуке о остваривању права и принадлежности учесника ратова 

1990-1999. године у циљу остваривања попуста – субвенција која су надлежности 

локалне самоуправе.'' 

 

 Одборник Далибор Радосављевић 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. 

 

 

 62. Председник је прочитао предлог одборника Дејана Чапо да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Информација о студији о процени утицаја фабрике ШАНДОГ ЛИНГЛОНГ на 

животну средину.'' 



             16  

 Одборник Дејан Чапо 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. 

 

 63. Председник је прочитао предлог одборника Игора Ратковића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Одлука о умањењу пореске обавезе на основу Накнада за коришћење јавне 

површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица.'' 

 

 Одборник Игор Ратковић 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. 

 

 64. Председник је прочитао предлог одборника Игора Ратковића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Одлука о разрешењу чланова и председника Кадровске комисије.'' 

 

 Одборник Игор Ратковић 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. 

 

 65. Председник је прочитао предлог одборника Игора Ратковића да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Одлука о стављању ван снаге јавне набавке под називом ''радови на 

унапређењу јавне расвете у Зрењанину''.'' 

 

 Одборник Игор Ратковић 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 2020. годину 

 

 2. Предлог Одлуке о месним заједницама 

 

 3. Предлог Одлуке о комуналном инспекцијском надзору 
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  4. Предлог Одлуке о боравишној такси 

 

 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града 

Зрењанина 

 

 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин 

 

 7. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације 

''Југоисток'' у Зрењанину 

 

 8. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације 

''Доља'' у Зрењанину 

 

 9. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''Мала 

Америка'' у Зрењанину 

 

 10. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 

''Центар'' у Зрењанину 

 

 11. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Арадац I'' у 

Зрењанину 

 

 12. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације коридора општинског 

пута ка регионалној депонији у Зрењанину 

 

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

површина 

 

  14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању 

мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне и 

друге намене на територији града Зрењанина 

 

  15. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног 

значаја за град Зрењанин 

 

  16. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној 

својини града Зрењанина на Центар за пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина ''Мост'' Зрењанин 

 

  17. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној 

својини града Зрењанина на Јавну установу ''Спортски објекти'' Зрењанин 

 

  18. Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне 

службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2020. годину 

 

  19. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти 

 

  20. Предлог Решења о давању сагласности Оснивачком одбору Спортског 

удружења ''Маратон тим Зрењанин'' на употребу имена града Зрењанина у називу 

Спортског удружења 
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  21. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП 

''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 

 

  22. Предлог Закључка о прихватању Измене Програма пословања ''Јавног 

предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину 

 

  23. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2020. 

годину 

 

  24. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину 

 

  25. Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП 

''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину 

 

 26. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈКП 

''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2019. годину 

 

 27. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину 

 

  28. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину 

 

 29. Програм пословања ЈКП '' Градска топлана'' Зрењанин за 2020. годину 

 

  30. Предлог Закључка о прихватању Измена III Програма пословања ЈП ''Градска 

стамбена агенција'' Зрењанин за 2019. годину 

 

 31. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2020. 

годину 

 

  32. План и Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 

2020. годину 

 

  33. Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 

2020. годину 

 

  34. Програм рада и Финансијски план Јавне установе ''Спортски објекти'' 

Зрењанин за 2020. годину 

 

 35. План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 

2020. годину 

 

 36. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2020. годину 

 

  37. Програм рада Културног центра Зрењанин за 2020. годину 

 

  38. План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 

Зрењанин за 2020. годину 

 

 39. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2020. годину 

 

  40. Програм рада Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 

2020. годину 
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  41. План рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2020. годину 

 

  42. Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2020. годину 

 

  43. План рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2020. годину 

 

 44. Предлог Решења о разрешењу председника, чланова, секретара и њихових 

заменика Градске  изборне  комисије у сталном саставу у Зрењанину 

 

  45. Предлог Решења о образовању и именовању председника, чланова, секретара 

и њихових заменика Градске  изборне  комисије у сталном саставу у Зрењанину 

 

 46. Предлог Решења о измени Решења о образовању и избору председника и 

чланова Савета за координацију рада одборничких група 

 

  47. Предлог Решења о разрешењу директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин  

 

 48. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП ''Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин  

 

 49. Предлог Решења о разрешењу председника Управног одбора Народног 

позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 

 

 50. Предлог Решења о именовању председника Управног одбора Народног 

позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 

 

 51. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин 

 

 52. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин 

 

 53. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Средње 

пољопривредне школе Зрењанин 

 

 54. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Средње 

пољопривредне школе Зрењанин 

 

 55. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе 

''Славко Родић'' Лазарево 

 

 56. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе 

''Славко Родић'' Лазарево 

 

 57. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе 

''Бранко Ћопић'' Лукићево 

 

 58. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе 

''Бранко Ћопић'' Лукићево 

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.  
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ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину 

 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Игор Ратковић и Лепа 

Жељски. 

 

 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 2020. ГОДИНУ 

 

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

 

 Председник је дао паузу од 30 минута.  

 

  Након паузе даље вођење седнице преузела је заменик председника Скупштине 

града Љуба Травица. 

 

 Заменик председника је констатовала да постоји кворум за рад и пуноважно 

одлучивање. 

 

 

ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о месним заједницама 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о комуналном инспекцијском надзору 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Игор Ратковић. 

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, заменик председника је закључила 

претрес, ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је 

већином гласова донета 
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О Д Л У К А 

О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о боравишној такси 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града  

  Зрењанина 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 

 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 6. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању ''Јавног предузећа за  

  урбанизам'' Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 
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О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ''ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИЗАМ'' ЗРЕЊАНИН 

 

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

 

 

ТАЧКА: 7. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне  

  регулације ''Југоисток'' у Зрењанину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Одлука са изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу 

из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 8. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне  

  регулације ''Доља'' у Зрењанину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Одлука са изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу 

из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 9. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације  

  ''Мала Америка'' у Зрењанину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 
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О Д Л У К А 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''МАЛА АМЕРИКА'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 10. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације  

  ''Центар'' у Зрењанину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 11. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне  

  ''Арадац I'' у Зрењанину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 

 

 

О Д Л У К А 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ 

''АРАДАЦ I'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 12. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације коридора  

  општинског пута ка регионалној депонији у Зрењанину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 
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О Д Л У К А 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА 

ОПШТИНСКОГ ПУТА КА РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 13. 

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

  површина 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала 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.  

 

 

ТАЧКА: 14. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и  

  уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на  

  површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина 

 

 

 Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И 

УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ И ДРУГЕ НАМЕНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 15. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од  

  посебног значаја за град Зрењанин 

 

 

 Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   
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 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 16. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној  

  својини града Зрењанина на Центар за пружање услуга социјалне заштите  

  града Зрењанина ''Мост'' Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ''МОСТ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 

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

  

 

ТАЧКА: 17. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној  

  својини града Зрењанина на Јавну установу ''Спортски објекти'' Зрењанин 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ЈАВНУ УСТАНОВУ ''СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 18. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне  

  службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Кадровског плана и након гласања констатовала да је 

већином гласова донет 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 19. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за  

  стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене  

  установе и издавање потврде о смрти 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ 

 ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

 I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број 

06-15-10/14-I од 18. фебруара 2014. године, са изменом број 06-80-46/15-I од 12. јуна 

2015. године, изменом број 06-90-66/16-I од 12. јула 2016. године, изменом број 06-138-

30/16-I од 4. новембра 2016. године, изменом број 06-121-22/17-I од 28. септембра 2017. 

године, изменом број 06-151-17/17-I од 30. новембра 2017. године, изменом број 06-

166-18/17-I од 22. децембра 2017. године, изменом број 06-31-14/18-I од 22. марта 2018. 

године, изменом број 06-62-6/18-I од 13. јула 2018. године, изменом број 06-29-12/19-I 

од 27. марта 2019. године, изменом број 06-74-25/19-I од 26. јуна 2019. године и 

изменом број 06-95-13/19-I од 27. септембра 2019. године, тачка I. мења се и гласи: 

 

 “I. ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то: 

1. Поповић-Чордаш др Младенка, спец.опште медицине, Зрењанин, Руварчева 14 

2. Копривица др Јованка, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Жарка Туринског 50 

3. Лазаревић др Живорад, спец. ургентне медицине, Лукићево, Чичина 50 

4. Лазаревић др Мирјана, спец. опште медицине, Лукићево, Чичина 50 

5. Пиперски др Милош, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Кумановска 2 

6. Ђорђевић др Борислав, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Цара Душана 39 
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7. Станков др Олгица, доктор медицине, Зрењанин, Данила Киша 25 

8. Папић др Михајло, доктор медицине, Зрењанин, Михајловачка 28 

9. Петровић др Смиља, доктор медицине, Кумане, Партизанска 47 

10. Чанчар др Вела, доктор медицине, Зрењанин, Бачка 117 

11. Кецман др Јасмина, спец. опште медицине, Елемир, Крајишка 27 

12. Новаковић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 30/16 

13. Антић др Душица, доктор медицине,Тараш, Жарка Зрењанина 5  

14. Тасић др Тамара, доктор медицине, Ниш, Цара Душана 97/2/6 

15. Хрубик-Комлоши др Мара, доктор медицине, Томашевац, Трг Слободе 10 

16. Тошић др Марина, спец.опште медицине, Перлез, Маршала Тита 7 

17. Бечејац др Драгана, спец. опште медицине, Чента, Тозе Марковића 66 

18. Петруц др Силвана, доктор медицине, Уздин, Жарка Зрењанина 101 

19. Вукајловић др Олга, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 45/7 

20. Староста др Драгослава, доктор медицине, Зрењанин, М. Ђорђевића 45 

21. Вујић др Салко, доктор медицине, Зрењанин, Жељезничка 3 

22. Ђурић др Горан, доктор медицине, Зрењанин, Жарка Зрењанина 22 

23. Иконар др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Доситеја Обрадовића 1/15 

24. Кукли др Кунегонда, доктор медицине, Зрењанин, Серво Михаља 44 

25. Бибу-Барна др Отилиа, доктор медицине, Михајлово, Киђ Ференца 87 

26. Банч др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Војвођанска 12/а 

27. Петровић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Ивана Милутиновића 2 

28. Сремац др Ивана, доктор медицине, Ботош, Жарка Зрењанина 75 

29. Кречев др Зоран, доктор медицине, Зрењанин, Наде Димић 99 

30. Живановић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Раде Кончара 5 

31. Хармати др Клара, доктор медицине, Зрењанин, Коче Коларова 43 

32. Вујадиновић др Сенка, доктор медицине, Лукићево, Мајевичка 28 

33. Комарица др Горинка, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 1/28 

34. Цветков др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 21/2 

35. Урошевић др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 4. јули 14/4 

36. Пајић др Радосна, Зрењанин, Нушићева 10 

37. Лазић др Александар, Зрењанин, Гимназијска 6 

38. Скопљак др Сабина, Зрењанин, Косовска 17 

39. Трпески др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Цара Душана 24 

40. Видовић др Милана, доктор медицине, Лукићево, Жарка Пуцара 10 

41. Шипка др Сандра, доктор медицине, Лазарево, Ранка Дивљанина бб 

42. Штефкић др Невена, доктор медицине, Зрењанин, Жабаљска 18 

43. Медић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 42/21 

44. Маљковић-Паскаш др Љубица, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка 

Влаховића 65/12 

45. Јовић др Драгиша, доктор медицине, Книћанин, Партизанска бб 

46. Јовановић др Милица, доктор медицине, Нови Сад, Јанка Чмелника 121 

47. Бељац др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Марка Орешковића 3/30 

48. Михајловић др Бојана, доктор медицине, Зрењанин, Нушићева 4 

49. Голић др Ана, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 8C/8 

50. Марков др Јелена, доктор медицине, Арадац, Иве Лола Рибара 11/А 

51. Чомагић др Бојан, доктор медицине, Ботош, Тозе Марковића 46 

52. Маринков др Ана, доктор медицине, Војвода Степа, Змај Јовина 42 

53. Перичин др Јелена, доктор медицине, Елемир, Др Лазе Мијатова 9/ц 

54. Шашић др Бојана, доктор медицине, Зрењанин, Царинска 1 

55. Цвејић др Драгана, доктор медицине, Зрењанин, Чонтикарска 12 

      56. Станаћев др Наташа, доктор медицине, Арадац, Иве Лоле Рибара 18/а 

      57. Митровић др Виолета, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман 15/16 

      58. Староста – Ковач др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Мите Ђорђевића 

45 
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59. Јуковић др Злата, доктор медицине, Горњи Милановац, Николе Милићевића-

Луњевице 109 

      60. Перичин др Бранислав, доктор медицине, Зрењанин, Уроша Предића 56 

      61. Зорић – Николић др Биљана, доктор медицине, Томашевац, Иве Лоле Рибара 25 

      62. Лешњак др Ивана, доктор медицине, Крагујевац, Илије Киковића 46 

      63. Гороња др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 6. маја 73 

      64. Кораћ др Анђелија, доктор медицине, Нови Сад, Бул. Јована Дучића 27 

      65. Ранитовић др Наташа, доктор медицине, Зрењанин, 4. јула 44/24  

      66. Саву др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Војводе Бетра Бојовића 21/27 

      67. Стојичић др Марија, доктор медицине, Зрењанин, Сутјеска 26 

      68. Савић др Стефан, доктор медицине, Сокобања, Књажевачка бб 

      69. Михајлов др Тијана, доктор медицине, 23208 Елемир, Младена Стојановића 39 

      70. Миленковић др Сања, доктор медицине, 37220 Брус, село Домишевина 

      71. Војиновић др Јелена, доктор медицине, 18000 Ниш, Соколска 10/27 

      72. Мартин др Маријана, доктор медицине, 23232 Торак, Иве Лоле Рибара 64 

      73. Ољача др Здравка, доктор медицине, 23260 Перлез, Ђуре Јакшића 1 

      74. Тасић др Тамара, доктор медицине, 18000 Ниш, Цара Душана 97/6 

      75. Соколовић др Владимир, доктор медицине, 18310 Бела Паланка, Жилникова 7 

      76. Димитријевић др Милица, доктор медицине, 16000 Лесковац – Миланово, нема 

улице бб 

      77. Ружић др Андреа, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Орловића Павла 12/14 

      78. Гарибовић Кондић др Валентина, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Љутице 

Богдана 11 

      79. Милићевић др. Александра, доктор медицине, 37000 Крушевац, Бранка 

Радичевића 8/1." 

 

      II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'',  Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31, 

2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26, 

3. Именованим лицима из овог решења, 

4. Одељењу за општу управу, 

5. Одељењу за финансије, 

6. Одељењу за друштвене делатности и 

7. А р х и в и  

 

 

ТАЧКА: 20. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности Оснивачком одбору Спортског  

  удружења ''Маратон тим Зрењанин'' на употребу имена града Зрењанина  

  у називу Спортског удружења 

 

 Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Оснивачком одбору Спортског удружења "Маратон 

тим Зрењанин" на употребу имена града Зрењанина у називу Спортског удружења, тако 

да исто гласи: "Маратон тим Зрењанин", скраћено "Маратон тим". 
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II 

 

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

 

 

ТАЧКА: 21. 

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

  ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП “Чистоћа и 

зеленило” Зрењанин,  коју је донео  Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 

дана 27.11.2019. године под бројем: 01-22/30-6. 

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

у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 

 

3. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

                -ЈКП “Чистоћа и зеленило” 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: 22. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Измене Програма пословања ''Јавног  

  предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Измена Програма пословања “Jaвног предузећа за 

урбанизам” Зрењанин за 2019. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа 

на седници одржаној дана 29.11.2019. године под бројем: 38/10. 

 

2. НАЛАЖЕ СЕ “Jaвном предузећу за урбанизам”  Зрењанин да 

Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима 

утрошеним на реализацију Програма. 
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3.    ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - “Jaвном предузећу за урбанизам” Зрењанин 

                -Одељењу за финансије 

                -Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                -А р х и в и. 

 

 

 Измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 23. 

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

  за 2020. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1.ПРИХВАТА СЕ Програм пословања “Jaвног предузећа за урбанизам” 

Зрењанин за 2020. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 29.11.2019. године под бројем: 37/10. 

 

 2.Саставни део Програма пословања “Jaвног предузећа за урбанизам”  Зрењанин 

за 2020. годину чине и ценовници за услуге које пружа предузеће. 

 

 3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 

од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 

цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 

4.НАЛАЖЕ СЕ “Jaвном предузећу за урбанизам”  Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - “Jaвном 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: 24. 

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

  за 2020. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   
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 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1.ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација''  

Зрењанин за 2020. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 28.11.2019. године Одлуком број: 3710, осим у наративном делу и 

табеларним прегледима, редни број 1. - Субвенције за водоснабдевање у износу од 40 

милиона динара. 

 

 2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Водовод и канализација'' Зрењанин  да усклади Програм 

о пословања за 2020. годину -  у наративном делу и табеларним прегледима, 

изузимањем редног броја 1. - Субвенције за водоснабдевање  у износу од 40 милиона 

динара и Одлуку Надзорног одбора о усвајању усклађеног Програма пословања за 

2020. годину  достави Оснивачу. 

 

 3.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

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. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 25. 

ПРЕДМЕТ:  Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  

  ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Образложење по овој тачки дневног реда дао је: Горан Миливојев. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Александар Коровљев. 

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, заменик председника је закључила 

претрес, ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је 

већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града 

Зрењанина за ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2020. годину - који је усвојио 

Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.11.2019. године Одлуком 

број: 3710/1, осим у делу табеларног прегледа и образложења, редни број 1. - 

Субвенције за водоснабдевање у износу од 40 милиона динара. 
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 2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин да усклади Посебан 

програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за 2020. годину -  у делу 

табеларног прегледа и образложења, изузимањем редног броја 1. - Субвенције за 

водоснабдевање  са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину и Одлуку 

Надзорног одбора о усвајању усклађеног Посебаног програма о коришћењу субвенција 

из буџета града Зрењанина за 2020. годину  достави Оснивачу. 

 

 3.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

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: 26. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања  

  ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2019. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Друга измена Програма пословања JKП “Пијаце и паркинзи'' 

Зрењанин за 2019. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 28.11.2019. године Одлуком број: 9/57-1. 

 

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

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП“Пијаце и паркинзи” 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 чини 

његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 27. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   
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 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања JKП “Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 

2020. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 

28.11.2019. године Одлуком број: 9/57-2. 

 

 2. Саставни део Програма пословања ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 

2020. годину чине и ценовници за услуге које пружа предузеће. 

 

 3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 

од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 

цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 

 

4. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП“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: 28. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ  Програм пословања ЈКП “Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 

2020. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 

27.11.2019. године Одлуком број: 01-22/30-3, осим у делу који се односи на Програм 

хватања паса и мачака за 2020. годину. 

 

 2. НЕ ПРИХВАТА СЕ део Програма хватања паса и мачака за 2020. годину  у 

погледу искључења одговорности ЈКП “Чистоћа и зеленило” за штету коју напуштене 

животиње причине трећим лицима, из разлога што су послови зоохигијене поверени и у 

надлежности ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 

 

 3. Саставни део Програма пословања ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин за 

2020. годину чине и ценовници за услуге које пружа предузеће. 
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 4. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 

од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а који се односе на усвајање 

цена односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 

 

5. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Чистоћа и зеленило'' Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

6. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП  “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: 29. 

ПРЕДМЕТ:  Програм пословања ЈКП '' Градска топлана'' Зрењанин за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању  Програма пословања JKП “Градска 

топлана” Зрењанин за 2020. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на 

седници одржаној дана 28.11.2019. године под бројем: 13635/1. 

 

 2. Саставни део Програма пословања JKП “Градска топлана” Зрењанин за 2020. 

годину чине и ценовници за услуге које пружа предузеће. 

 

 3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци 

од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а  који се односе на усвајање 

цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању. 

 

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

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП“Градска топлана” Зрењанин 

                -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.  
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ТАЧКА: 30. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Измена III Програма пословања  

  ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2019. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТАЈУ СЕ  Измене III Програма пословања “JП “Градска стамбена 

агенција'' Зрењанин за 2019. годину- које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на 

седници одржаној дана 29.11.2019. године Одлуком број: 200/226.  

 

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. 

 

 Измене III Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине његов 

саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 31. 

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

  за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Програма пословања JП “Градска стамбена агенција'' 

Зрењанин за 2020. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 29.11.2019. године Одлуком број: 200/224, осим у делу 4. Планирани 

извори прихода и позиције расхода по наменама, подтачка 4.2.2 Начин планирања 

прихода, Табела 5. Планирани приходи из буџета Града за 2020. годину, редни бројеви 

3, 4 и 5. а које се односе на планиране изворе прихода из буџета града Зрењанина по 

основу одржавања пословног, стамбеног простора и спортско - рекреационих центара, 

приходе за изградњу гаража, као и приходе за пројекте у укупном износу од 

59.500.000,00 динара. 
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 2. НАЛАЖЕ СЕ ЈП “Градска стамбена агенција ” Зрењанин да усклади Програм 

пословања за 2020. годину са тачком 1. овог закључка и Надзорни одбор донесе Одлуку 

о усвајању усклађеног Програма пословања за 2020. годину коју ће доставити 

Оснивачу. 

 

 3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин да 

Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима 

утрошеним на реализацију Програма. 

 

4. 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: 32. 

ПРЕДМЕТ:  План и Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина  

  за 2020. годину 

 

 Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

    З А К Љ У Ч А К  

 

1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Плана и Програма пословања Туристичке 

организације града Зрењанина за 2020. годину, коју је усвојио Управни  одбор ове 

организације на 42. седници одржаној дана 06.12.2019. године под бројем: 1448. 

 

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2020. 

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

Зрењанина за 2020. 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 Плана и Програма пословања се прилаже Изводу из 

записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 33. 

ПРЕДМЕТ:  Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин  

  за 2020. годину 

 

 Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

    З А К Љ У Ч А К  

 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Годишњег Програма пословања Установе 

„Резервати природе“ Зрењанин za 2020. годину, коју је усвојио Управни  одбор ове 

установе на седници одржаној дана 06.12.2019. године под бројем: I-3-60/2019-1672. 

 

2. Финансирање Програма Установе „Резервати пророде“ Зрењанина за 2020. 

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

Зрењанина за 2020. годину. 

 

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

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 

 

 

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 Годишњег Програма пословања се прилаже Изводу из 

записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 34. 

ПРЕДМЕТ:  Програм рада и Финансијски план Јавне установе ''Спортски објекти''  

  Зрењанин за 2020. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 1. УСВАЈА СЕ предлог Програма рада, као и предлог Финансијског плана Јавне 

установе „Спортски објекти“ Зрењанин за 2020-ту годину, у датом тексту, који је 

усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници 

одржаној дана 05.12.2019. године, под бројем 976/3. 
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 2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 - Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин,   

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије, 

 - Архиви. 

 

 Програм рада и Финансијски план се прилажу Изводу из записника и чине његов 

саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 35. 

ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин  

  за 2020. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости Одлука о усвајању Плана и програм рада Народног 

позоришта “Тоша Јовановић”  Зрењанин за 2020. годину, у датом тексту, коју је усвојио 

Управни одбор Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, на седници одржаној 

дана 06.12.2019. године, под бројем 714. 

 

2. Финансирање програмa рада Народног позоришта “Тоша Јовановић” 

Зрењанин, за 2020. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2020. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 - Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

 

 Одлука о усвајању Плана и програма рада се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 36. 

ПРЕДМЕТ:  Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости Одлука о усвајању Програма рада Народног музеја 

Зрењанин за 2020. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Народног 

музеја Зрењанин, на седници одржаној дана 06.12.2019. године, под бројем 01-1211. 

 

2. Финансирање програмa рада Народног музеја Зрењанин, за 2020. годину из 

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

за 2020. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 - Народном музеју Зрењанин, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

 

 Одлука о усвајању Програма рада се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 37. 

ПРЕДМЕТ:  Програм рада Културног центра Зрењанин за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Културног центра Зрењанин за 2020. 

годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанин, на 

седници одржаној дана 06.12.2019. године, под бројем 376/2019. 

 

2. Финансирање програмa рада Културног центра Зрењанин, за 2020. годину из 

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

за 2020. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 - Културном центру Зрењанин, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

 

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

ПРЕДМЕТ:  План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''  

  Зрењанин за 2020. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости План и програм рада Градске народне библиотеке 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин за 2020. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни 

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

дана 05.12.2019. године, под бројем 499. 

 

2. Финансирање програмa рада Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин”  

Зрењанин, за 2020. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2020. годину. 

 

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

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

 

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

део.  

 

 

ТАЧКА: 39. 

ПРЕДМЕТ:  Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2020. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2020. 

годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Историјског архива Зрењанин, 

на седници одржаној дана 06.12.2019. године, под бројем 866/2019-2. 

 

2. Финансирање програмa рада Историјског архива Зрењанин, за 2020. годину из 

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

за 2020. годину. 
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3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 - Историјском архиву Зрењанин, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 40. 

ПРЕДМЕТ:  Програм рада Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за  

  2020. годину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Савремене галерије уметничке колоније 

Ечка - Зрењанин за 2020. годину бр. 494 од 03.12.2019. са Финансијским планом, у 

датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Савремене галерије уметничке колоније 

Ечка - Зрењанин, на седници одржаној дана 05.12.2019. године, под бројем 497. 

 

2. Финансирање програмa рада Савремене галерије уметничке колоније Ечка - 

Зрењанин, за 2020. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2020. годину. 

 

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

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 41. 

ПРЕДМЕТ:  План рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин  

  за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. УСВАЈА СЕ у целости План рада Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин за 2020. годину, коју је усвојио Управни одбор Завода за заштиту споменика 

културе  Зрењанин, на седници одржаној дана 06.12.2019. године, под бројем 1-55/19. 

 

2. Финансирање програмa рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 

за 2020. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима 

буџета града Зрењанина за 2020. годину. 

 

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

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 42. 

ПРЕДМЕТ:  Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2020. годину 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. УСВАЈА СЕ у целости Финансијски план Предшколске установе, Зрењанин 

за 2020. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе, 

Зрењанин, на седници одржаној дана 06.12.2019. године, под бројем 7855. 

 

2. Финансирање средстава предвиђених Финансијским планом Предшколске 

установе, Зрењанин, за 2020. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 

расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2020. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 - Предшколској установи, Зрењанин, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 43. 

ПРЕДМЕТ:  План рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2020. годину 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   
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 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовала да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

1. УСВАЈА СЕ у целости План рада Центра за социјални рад Града Зрењанина 

за 2020. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 

Града Зрењанина, на седници одржаној дана 06.12.2019. године, под бројем 55100-

498/2019. 

 

2. Финансирање програмa рада Центра за социјални рад Града Зрењанина, за 

2020. годину  из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета 

града Зрењанина за 2020. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
 - Центру за социјални рад Града Зрењанина, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије и 

 - Архиви. 

 

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

 

 

 Заменик председника је предложила да се на основу члана 72. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанина донесе закључак о измени утврђеног дневног 

реда тако да се са утврђеног дневног реда скину: 
  

 - Тачка 53. ''Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Средње 

пољопривредне школе Зрењанин'' и 

 

 - Тачка 54. ''Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Средње 

пољопривредне школе Зрењанин'' 

 

а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са наведеним изменама. 

 

 

 Заменик председника је затим у складу са  чланом 72. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина ставила на гласање Предлог закључка о измени утврђеног 

дневног реда, тако да се са истог скине тачка 53. ''Предлог Решења о разрешењу три 

члана Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин'' а да се досадашње 

тачке утврђеног дневног реда помере у складу са усвојеном изменом и након гласања 

констатовала да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 53. ''Предлог 

Решења о разрешењу три члана Школског одбора Средње пољопривредне школе 

Зрењанин'' а  остале тачке утврђеног дневног реда померене су у складу са наведеном 

изменом.  
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 Заменик председника је затим у складу са  чланом 72. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина ставила на гласање Предлог закључка о измени утврђеног 

дневног реда, тако да се са истог скине тачка 54. ''Предлог Решења о именовању три 

члана Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин'' а да се досадашње 

тачке утврђеног дневног реда помере у складу са усвојеном изменом и након гласања 

констатовала да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је са истог скинута тачка 54. ''Предлог 

Решења о именовању три члана Школског одбора Средње пољопривредне школе 

Зрењанин'' а  остале тачке утврђеног дневног реда померене су у складу са наведеном 

изменом.  

 

 Заменик председника је предложила да се на основу члана 72. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанина донесе Закључак о измени и допуни 

утврђеног дневног реда тако да се утврђени дневни ред допуни следећим тачкама: 

 

 - ''Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације бањско – 

рекреативног центра ''Русанда'' у Меленцима'' и да то буде тачка 57. утврђеног дневног 

реда, 

 

 - ''Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП '' Градска 

топлана'' Зрењанин'' и да то буде тачка 58. утврђеног дневног реда и 

 

 - ''Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП '' Градска 

топлана'' Зрењанин'' и да то буде последња тј. тачка 59. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Заменик председника је затим у складу са чланом 72. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина ставила на гласање Предлог закључка о измени и допуни 

утврђеног дневног реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог 

Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације бањско – рекреативног центра ''Русанда'' 

у Меленцима'' и да то буде тачка 57. утврђеног дневног реда и након гласања 

констатовала да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 

 О измени и допуни утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком 

''Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације бањско – рекреативног центра 

''Русанда'' у Меленцима'' и то је тачка 57. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Заменик председника је затим у складу са чланом 72. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина ставила на гласање Предлог закључка о измени и допуни 

утврђеног дневног реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог 

Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП '' Градска топлана'' Зрењанин'' 

и да то буде тачка 58. утврђеног дневног реда и након гласања констатовала да је 

већином гласова донет  
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З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени и допуни утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком 

''Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП '' Градска топлана'' 

Зрењанин'' и то је тачка 58. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Заменик председника је затим у складу са чланом 72. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина ставила на гласање Предлог закључка о измени и допуни 

утврђеног дневног реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог 

Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП '' Градска топлана'' Зрењанин'' 

и да то буде последња тј. тачка 59. утврђеног дневног реда и након гласања 

констатовала да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени и допуни утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком 

''Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП '' Градска топлана'' 

Зрењанин'' и то је последња тј. тачка 59. утврђеног дневног реда. 

 

 

 Затим се наставило са радом по тачки 44. утврђеног дневног реда.   

 

 

ТАЧКА: 44. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу председника, чланова, секретара  

  и њихових заменика Градске  изборне  комисије у сталном саставу  

  у Зрењанину 

 

 Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЊИХОВИХ   

ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ У 

ЗРЕЊАНИНУ 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Градској изборној комисији у сталном саставу 

у Зрењанину: 

 

 ПРЕДСЕДНИК: 

  1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, именован на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

 

  ЧЛАНОВИ: 

  2. ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, дипл. правник, именован на предлог одборничке 

групе AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 
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  3. ГОРДАНА ГАЋИНА, правник, именована на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

 4. ИВАНА ПОПОВ, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

  5. МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл. правник, именована на предлог одборничке 

групе AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

  6. МИЛОРАД МИРКОВ, дипл. правник, именован на предлог одборничке 

групе СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, 

 

  7. ЈЕЛЕНА ПАВИЋЕВИЋ, дипл. правник, именована на предлог одборничке 

групе СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, 

 

  8. ВЛАСТИМИР ПЕТРОВИЋ, дипл. правник, именован на предлог 

одборничке групе СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ, 
 

  9. СЛАВКО ЖИВА, адвокат,  именован на предлог одборничке групе ЛИГЕ 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК, 

 

  10. ИВАНА БЈЕЛЕТИЋ, дипл. правник,  именована на предлог одборничке 

групе ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ, 
 

  11. МИЛОШ НИКОЛИЋ, адвокат, именован на предлог одборничке групе 

групе грађана “ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША РАДУЛОВИЋ”. 

 

 

  СЕКРЕТАР: 

 - МИЛАН МРКШИЋ, дипл. правник. 

 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: 

  1. ИВАНА КОЈЧИЋ, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

 

  ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА: 

 

  2. САЊА БРОЋЕТА, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

   3. ИВАН ТОДОРОВ, дипл. правник, именован на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

  4. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

  5. ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе 

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 
'' 
 6. ТАЊА ЖИВАНОВ, проф. разредне наставе, именована на предлог 

одборничке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, 

  

  7. МИЛОМИР ПЕТКОВИЋ, правник, именован на предлог одборничке групе 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, 
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  8. ИЛИЈА ФАНКА, ртв техничар, именован на предлог одборничке групе 

СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ, 

 

            9. БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВ, дипл. правник, именована на предлог 

одборничке групе ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК, 

 

  10. ДАРКО СЛАДЕЧЕК, студент, именован на предлог одборничке групе 

ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ , 
 

  11. ГОРАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. правник, именован на предлог одборничке 

групе групе грађана “ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША РАДУЛОВИЋ”, 

 

 

 ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА: 

 - ЗЛАТИНКА ЈЕФТИЋ, дипл.правник 

 

 

II 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 – Одлука УС и 54/11) утврђено је, између осталог, да изборну комисију у сталном 

саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице 

локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне 

самоуправе, сразмерно броју одборника. 

              Одредбом члана 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност Скупштине града,  а 

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

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Одредбом члана 48. став 1., 2. и 3. Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст и 18/19) регулисано је  

да Скупштина може разрешити  члана радног тела и пре истека његовог мандата  и 

изабрати новог члана радног тела. Предлог за разрешење члана радног тела може 

поднети председник Скупштине, Комисија за персонална питања, одборничка група за 

члана радног тела који је из реда чланова те одборничке групе или 10 одборника 

Скупштине. Скупштина одлучује о разрешењу и избору новог члана радног тела на 

истој, а најкасније на наредној седници. 

    Обзиром да су поједине одборничке групе у Скупштини града Зрењанина и то: 

одборничка група Српске радикалне странке и одборничка група Демократске странке 

престале да постоје и да је дошло до промене политичке припадности појединих 

одборника, неопходно је разрешити досадашњи стални састав  Градске изборне 

комисије. 

   Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу 

председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије у 

сталном саставу. 

 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду  у року од 24 часа 

од доношења Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Јован Станков,           

  2. Горан Миливојев,  

  3. Гордана Гаћина,   

  4. Ивана Попов,  

  5. Марија Милишић,  

  6. Милорад Мирков, 

            7. Јелена Павићевић,  

            8. Властимир Петровић, 

  9. Славко Жива, 

 10. Ивана Бјелетић,  

 11. Милош Николић, Зрењанин,  

 12. Милан Мркшић,  

 13. Ивана Којчић,Зрењанин,  

14. Сања Броћета, Зрењанин,  

15. Иван Тодоров, Зрењанин,  

16. Јелена Табачки,  

17. Јелена Пирић,   

18. Тања Живанов,   

19. Миломир Петковић,  

20. Илија Фанка,  

21. Бранислава Јованов,  

22. Дарко Сладачек, 

23. Горан Ковачевић,  

  24. Златинка Јефтић,  

  25. Одељење за финансије, 

  26. Служба за послове Скупштине града,  Градоначелника и Градског већа, 

27. Архива. 

 

 

ТАЧКА: 45. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о образовању и именовању председника, чланова,  

  секретара и њихових заменика Градске  изборне  комисије у сталном  

  саставу у Зрењанину 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА 

И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ 

САСТАВУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

I 

 

  ОБРАЗУЈЕ СЕ Градска изборна комисија у сталном саставу у Зрењанину (у 

даљем тексту: Комисија). 
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II 

 

 Комисија има председника и осам чланова. 

 

 Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

 Председник, чланови и секретар Комисије имају заменике. 

 

III 

 

 Комисија је предложена од стране одборничких група у Скупштини града 

Зрењанина и то:  

 - одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ  -   4 члана и 

њихове заменике, 

 - одборничке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ - 2 члана и њихове 

заменике, 

            - одборничке групе ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД 

ЧАНАК - 1 чланa и његовог заменика, 

 - одборничке групе ГРУПЕ ГРАЂАНА “ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША 

РАДУЛОВИЋ” - 1 члана и његовог заменика, 

            - одборничке групе  “НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА” - 1 члана и његовог 

заменика. 

 

IV 

 

  У Комисију у сталном саставу именују се:  

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

 

  1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.  

   

   

  ЗА ЧЛАНОВЕ: 

 

            2. ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

 

 3. ИВАНА ПОПОВ, дипл. правник,  на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

 4. МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

  5. МИЛОРАД МИРКОВ, дипл. правник,  на предлог одборничке групе 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, 

 

 6. ЈЕЛЕНА ПАВИЋЕВИЋ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, 

 

  7. СЛАВКО ЖИВА, адвокат, на предлог одборничке групе ''ЛИГЕ 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК'', 
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 8. ЛАЗАР СЕКУЛИЋ, студент, на предлог одборничке групе ГРУПЕ 

ГРАЂАНА “ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША РАДУЛОВИЋ”, 

 

            9. ГОРДАНА ГАЋИНА, правник, на предлог одборничке групе “НОВА 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА”. 

 

 

ЗА СЕКРЕТАРА: 

 

 - МИЛАН МРКШИЋ, дипл. правник. 

 

 

 ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 

 

  1. ИВАНА КОЈЧИЋ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.  

 

  ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА: 

 

 2. САЊА БУРСАЋ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

  

            3. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

  

 4. ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

 

 5. НЕМАЊА ГАВРАНИЋ, адвокат, на предлог одборничке групе  

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈА СРБИЈЕ , 

 

 6. МИЛОМИР ПЕТКОВИЋ, правник, на предлог одборничке групе  

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈА СРБИЈЕ , 
  

 7. БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВ, дипл. правник, на предлог одборничке групе 

ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК, 

 

  8. ГОРАН МАЛЕНИЋ, иформатички техничар, на предлог одборничке групе 

ГРУПЕ ГРАЂАНА “ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША РАДУЛОВИЋ”. 

 

            9. ИВАН ТОДОРОВ, дипл. правник, на предлог одборничке групе “НОВА 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА”. 

  
  ЗА ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА: 

 

 - СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипл.правник 

 

 

V 

 

 Задатак Комисије је да обавља послове у оквиру своје надлежности утврђене 

прописима о избору одборника, другим прописима, подзаконским и другим актима.  

 Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије уређују се Пословником о 

раду Комисије. 
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VI 

 

 За време одржавања избора, Комисија својом одлуком одређује висину накнаде 

председника, чланова, секретара комисије и њихових заменика, као и записничара и 

запослених у Градској управи ангажованих на стручним и административно-техничким 

пословима за време одржавања избора, као и других лица који нису запослени у 

Градској управи а чије је ангажовање неопходно за време одржавања избора, а у оквиру 

предвиђених буџетских средстава за спровођење избора.   

 

VII 

 

  Комисија може формирати радне групе из реда својих чланова, ради проучавања 

појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других 

докумената, као и обављања појединих изборних радњи.  

 

 

VIII 

 

            Ово Решење је коначно. 

IX 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбом члана 14.  Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) прописано је, између осталог, да изборну комисију 

у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина 

јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице 

локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. 

 Одредбом члана 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност  Скупштине града, а 

чланом 128. став 1. Статута града Зрењанина регулисано је да Скупштина града доноси 

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

            Чланом 45. став 1. и 2. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст и 18/19) регулисано је да 

Скупштина може образовати стална или повремена радна тела, ради разматрања и 

решавања одређених питања из своје надлежности и да Скупштина као радна тела 

оснива комисије и савете. 

 Одборничке групе у Скупштини града Зрењанина доставиле су предлоге за 

чланове Градске изборне комисије у сталном саставу, те је потребно исте именовати у 

складу са одредбама  Закона о локалним изборима.  

  Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о образовању и 

именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне 

комисије у сталном саставу у Зрењанину.  

 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 изјавити жалба Управном суду  у року од 24 часа 

од доношења Решења.  
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 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

            1. Јован Станков,           

  2. Горан Миливојев,  

  3. Гордана Гаћина, 

  4. Ивана Попов,  

  5. Марија Милишић,  

  6. Милорад Мирков, 

            7. Јелена Павићевић,  

            8. Славко Жива,  

 9. Лазар Секулић,   

 10. Милан Мркшић,   

 11. Ивана Којчић,  

 12. Сања Бурсаћ,  

13. Иван Тодоров,  

14. Јелена Табачки,  

15. Јелена Пирић,   

16. Немања Гавранић,  

17. Миломир Петковић,  

18. Бранислава Јованов,  

19. Горан Маленић,  

  20. Светлана Грујић,  

  21. Одељење за финансије, 

  22. Служба за послове Скупштине града,  Градоначелника и Градског већа, 

23. Архива. 

 

 

ТАЧКА: 46. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о измени Решења о образовању и избору председника и  

  чланова Савета за координацију рада одборничких група 

 

  

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА 

 

Члан 1. 
 

 У Решењу о образовању и избору председника и чланова Савета за координацију 

рада одборничких група, број 06-31-24/18-I, од 22. марта 2018. године, (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 7/18)  члан 2. мења се и гласи: 

 

"У Савет се бирају: 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

- ЈЕЛЕНА СРДАНОВ, одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ. 

 ЗА ЧЛАНОВЕ: 

           - МИЛАНА ПЕТКОВИЋ, одборничка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ   СПС, ЈС, НПС И РДС, 
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           - ЈОВАНКА КАРАЧОЊИ, одборничка група ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

ВОЈВОДИНЕ, 

            - СИЛВИЈА КАПУШИ, одборничка група “ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША 

РАДУЛОВИЋ”, 

           - РОБЕРТ МЕСАРОШ, САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА.'' 

 

Члан 2. 
Ово Решење је коначно. 

 

Члан 3. 
 

Ово Решење објавити у “Службеном листу града Зрењанина”. 

 

 

ТАЧКА: 47. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  

  Зрењанин  

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ИЛИЈА МАНДИЋ, мастер економиста,  разрешава се дужности директора ЈКП 

“Пијаце и паркинзи” Зрењанин, на лични захтев.  

 

 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 46. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 15/2016), 

прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, 

оставком и разрешењем, а чланом 47. Закона прописано је да се оставка у писаној 

форми подноси органу надлежном за именовање директора јавног предузећа. 

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

7/19, 18/19 и 29/19), регулисано је, између осталог, да Скупштина града именује и 

разрешава  директора  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.  
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  Чланом 46. Статута ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина бр. 17/13, 29/16 и 14/17) регулисано је, између осталог, да мандат директора 

престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем. 

  Илија Мандић именован је за директора ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин,  

решењем Скупштине града Зрењанина број 06-121-37/17-I, дана 28. септембра 2017. 

године, (“Службени лист града Зрењанина”, број 26/17). Илија Мандић поднео је 

председнику Скупштине града дана 03.12.2019. године, а заведену на писарници 

Градске управе града Зрењанина дана 05.12.2019. године писану оставку на функцију 

директора ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, из личних разлога. 

           Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу Илије 

Мандића  дужности директора  ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, на лични захтев. 

 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. Илији Мандићу, 

 2. ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин и 
 3. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 48. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора  

  ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин  

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП “ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРАН СТАРЧЕВИЋ, дипл. инжењер за развој машинства, за 

вршиоца дужности директора ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин. 

 

 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 

 

            Чланом 52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 15/2016) 

прописано је, између осталог, да се вршилац дужности директора јавног предузећа 

може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном 

конкурсу, на период који не може бити дужи од једне године. 

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

7/19, 18/19 и 29/19), регулисано је, између осталог, да Скупштина града именује и 

разрешава  директора  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 45. Статута ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина бр. 17/13, 29/16 и 14/17) регулисано је, између осталог, да оснивач 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 Старчевића за вршиоца дужности  директора  ЈКП “Пијаце и паркинзи” 

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. Горану Старчевићу, 

 2. ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин 

 3. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 49. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу председника Управног одбора Народног  

  позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ”  ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ГОРАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. правник разрешава се дужности председника 

Управног одбора Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин. 
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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 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 7/19, 18/19 и 29/19) прописано је, између осталог, да Скупштина 

града именује и разрешава Управни одбор установе, организације и службе чији је 

оснивач Град, а чланом 128. став 1. прописано је да Скупштина града доноси одлуке, 

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

 Чланом 31. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин 

(''Службени лист  града Зрењанина'', број 19/11, 29/16 и 15/17) утврђено је, између 

осталог, да је Управни одбор орган управљања Позоришта, да има пет чланова које 

именује и разрешава Скупштина града из реда истакнутих стручњака познавалаца 

културне делатности и да Председника Управног одбора именује оснивач из реда 

чланова Управног одбора. Чланови Управног одбора именују се на период од четири 

године и могу бити именовани највише два пута. 

           Горан Ковачевић именован је   за председника Управног одбора Народног 

позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин  Решењем Скупштине града број 06-80-55/15-I  

("Службени лист града Зрењанина", број 14/15).  

           Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Горана Ковачевића дужности председника Управног одбора Народног 

позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, због истека периода на који је именован. 

  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. Горану Ковачевићу, 

 2. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,  

3. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 50. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању председника Управног одбора Народног  

  позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “ТОША ЈОВАНОВИЋ”  ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ГОРАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. правник именује се за председника Управног 

одбора Народног позоришта “Тоша Јовановић” 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 

 

  Одредбом члана 36. став 1. тачка 12.  Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 7/19, 18/19 и 29/19) прописано је, између осталог, да Скупштина 

града именује и разрешава Управни одбор установе, организације и службе чији је 

оснивач Град, а чланом 128. став 1. прописано је да Скупштина града доноси одлуке, 

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

 Чланом 31. Статута Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин  

(''Службени лист  града Зрењанина'', број 19/11, 29/16 и 15/17) утврђено је, између 

осталог, да је Управни одбор орган управљања Позоришта, да има пет чланова које 

именује и разрешава Скупштина града из реда истакнутих стручњака познавалаца 

културне делатности и да Председника Управног одбора именује оснивач из реда 

чланова Управног одбора. Чланови Управног одбора именују се на период од четири 

године и могу бити именовани највише два пута. 

            Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Горана Ковачевића за председника Управног одбора Народног позоришта 

“Тоша Јовановић” Зрењанин. 

           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. Горану Ковачевићу, 

 2. Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,  

3. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 51. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту  

  споменика културе Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   
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 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ВЕСНА МАЈСТОРОВИЋ, дипл. историчар уметности разрешава се дужности 

члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе 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 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 12.  Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 7/19, 18/19 и 29/19), 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 31. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је да Управни одбор има пет чланова и 

да чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности, а чланом 32. Статута регулисано је, 

између осталог, да се два члана Управног одбора именују из реда запослених у Заводу 

на предлог репрезентативног синдиката, с тим да најмање један од чланова  мора бити 

из реда носилаца основне, односно програмске делатности.  

              Весна Мајсторовић, дип. историчар уметности, именована је за члана Управног 

одбора Завода за заштиту споменика културе решењем Скупштине града број 06-151-

30/17-I, дана 30. новембра 2017. године (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 33/17). 

   Завод за заштиту споменика културе  Зрењанин доставио је допис да је 

Синдикална организација Завода донела одлуку да се Весна Мајсторовић, дипл. 

историчар уметности, разреши дужности члана Управног одбора, из реда запослених. 

 Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу Весне 

Мајсторовић  дужности члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин, као представник 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. 
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     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Весни Мајсторовић, 

 2. Заводу за заштиту споменика културе  Зрењанин, 

 3. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 52. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту  

  споменика културе Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 БОЈАН КОЈИЧИЋ, дипл. историчар уметности именује се за члана Управног 

одбора Завода за заштиту споменика културе  Зрењанин, 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, 18/19 и 29/19), 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 31. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 14/17) регулисано је да Управни одбор има пет чланова и 

да чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности, а чланом 32. Статута регулисано је да 

се, између осталог, два члана Управног одбора именују из реда запослених у Заводу на 

предлог репрезентативног синдиката, с тим да најмање један од чланова  мора бити из 

реда носилаца основне, односно програмске делатности.   
   Завод за заштиту споменика културе  Зрењанин доставио је допис да је 

Синдикална организација Завода донела одлуку да се Бојан Којичић именује за члана 

Управног одбора, из реда запослених. 

 Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању 

Бојана Којичића за члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин, као представник запослених. 
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 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. Бојану Којичићу, 

 2. Заводу за заштиту споменика културе  Зрењанин, 
 3. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 53. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе  

  ''Славко Родић'' Лазарево 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО 

РОДИЋ''  ЛАЗАРЕВО 

 

I 

 

         ДРАГАНА БАШИЋ разрешава се дужности члана Школског одбора Основне 

школе ''Славко Родић'' Лазарево,  као представник родитеља. 

 

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 – други закони и 10/19) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

            Чланом 117.  наведеног закона  утврђени су, између осталог, и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  

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

7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина. 
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 Драгана Башић именована је за члана Школског одбора Основне школе "Славко 

Родић" Лазарево, 15. јуна 2018. године Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-

52-71/18-I, као представник родитеља ("Службени лист града Зрењанина", број 15/18). 

 Школа  је доставила писани захтев у ком наводе да је Драгана Башић поднела 

писани захтев да се разреши дужности члана Школског одбора Основне школе "Славко 

Родић" Лазарево из личних разлога, те је потребно разрешити је,  на лични захтев. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Драгане Башић дужности члана Школског одбора Основне школе "Славко 

Родић" Лазарево. 

   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. Драгани Башић, 

2. Основној школи ''Славко Родић'' Лазарево,   

3.Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

4. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 54. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе  

  ''Славко Родић'' Лазарево 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''СЛАВКО РОДИЋ''  ЛАЗАРЕВО 

 

I 

 

         СВЕТЛАНА ХЕРЦЕГ ИЛИЋ  именује се  за члана Школског одбора Основне 

школе ''Славко Родић'' Лазарево,  као представник родитеља. 

 

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 – други закони и 10/19) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове 

школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 

управљања. 

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

7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина. 

            Савет родитеља  Основне школе "Славко Родић" Лазарево предложио је 

Светлану Херцег Илић  за члана Школског одбора ове школе, као представника 

родитеља. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Светлане Херцег Илић за члана Школског одбора Основне школе "Славко 

Родић" Лазарево. 

   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. Светлани Херцег Илић, Ж. Зрењанина 7, Лазарево, 

2. Основној школи ''Славко Родић'' Лазарево,   

3.Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

4. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 55. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне  

  школе ''Бранко Ћопић'' Лукићево 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''БРАНКО ЋОПИЋ''  ЛУКИЋЕВО 

 

I 

 

         РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе ''Бранко 

Ћопић'' Лукићево:  
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        -   КАТИЦА ЈОВАНОВИЋ, представник родитеља и 

        -   НЕЛА БАБИЋ,  представник родитеља. 

       

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 – други закони и 10/19) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

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

7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина. 

            Чланом 117.  наведеног закона  утврђени су, између осталог, и разлози за 

разрешење члана Школског одбора пре истека мандата.  

            Катица Јовановић и Нела Бабић  именоване су за чланове Школског одбора 

Основне школе "Бранко Ћопић" Лукићево, 11. маја 2017. године Решењем Скупштине 

града Зрењанина број 06-53-49/17-I, ("Службени лист града Зрењанина", број 14/17), 

као представници родитеља. 

 Школа  је доставила писани захтев у ком наводе да Катица Јовановић  

неоправданим одсуствовањем онемогућава рад Школског одбора, а да су и деца 

именоване у међувремену престала да похађају ову школу, па је престао основ за 

чланство у Школском одбору ове школе. Такође, дете Неле Бабић није више ђак ове 

школе, па је потребно обе разрешити дужности члана Школског одбора. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Катице Јовановић и Неле Бабић дужности члана Школског одбора Основне 

школе "Бранко Ћопић " Лукићево, 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. Катици Јовановић, 

 2. Нели Бабић, 

3. Основној школи ''Бранко Ћопић'' Лукићево,   

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: 56. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне  

  школе ''Бранко Ћопић'' Лукићево 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''БРАНКО ЋОПИЋ''  ЛУКИЋЕВО 

 

I 

 

         ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Школског одбора Основне школе ''Бранко Ћопић'' 

Лукићево: 

 

   -  ДАНИЈЕЛА ПАНИЋ,  представник родитеља и 

   -  МАРИЈА НОВАКОВИЋ, представник родитеља. 

 

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 – други закони и 10/19) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117.  наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 

 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

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

7/19, 18/19 и 29/19) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина. 

            Савет родитеља  Основне школе "Бранко Ћопић" Лукићево предложио је 

Данијелу Панић  и Марију Новаковић за чланове Школског одбора ове школе, као 

представнике родитеља. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Данијеле Панић  и Марије Новаковић за чланове Школског одбора Основне 

школе "Бранко Ћопић" Лукићево. 

   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. Данијели Панић, Бирчанинова 68а, Лукићево, 

 2. Марији Новаковић, Радничка 11, Лукићево, 

3. Основној школи ''Бранко Ћопић'' Лукићево,   

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 57. 

ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације  

                  бањско – рекреативног центра ''Русанда'' у Меленцима 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовала да је већином 

гласова од укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БАЊСКО – РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ''РУСАНДА'' У МЕЛЕНЦИМА 

 

Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 58. 

ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора  

  ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈКП “ГРАДСКА 

ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ИЛИЈА СВИЛАР,  дипл. економиста, РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца 

дужности директора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин.  

 

 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 

 

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

Зрењанина'', број 7/19, 18/19 и 29/19), регулисано је, између осталог, да Скупштина 

града именује и разрешава  директора  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 38. Статута ЈКП “Градска топлана” Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина бр. 37/13 и 34/16) регулисано је, између осталог, да оснивач може до 

именовања директора Предузећа, по спроведеном јавном конкурсу, да именује вршиоца 

дужности директора на период који не може бити дужи од једне године. 

  Илија Свилар именован је за директора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин,  

решењем Скупштине града Зрењанина број 06-116-68/18-I (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 29/18).  

           Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу Илије 

Свилара  функције вршиоца директора  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. Илији Свилару, 

 2. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин 
 3. А р х и в и.  

 

 

 

ТАЧКА: 59. 

ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора  

  ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 

 

 

Заменик председника је отворила претрес по овој тачки дневног реда.   

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључила претрес, 

ставила на гласање Предлог Решења и након гласања констатовала да је већином 

гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈКП “ГРАДСКА 

ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

 ИЛИЈА СВИЛАР,  дипл. економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности 

директора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин.  
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 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 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 7/19, 18/19 и 29/19), регулисано је, између осталог, да Скупштина 

града именује и разрешава  директора  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 38. Статута ЈКП “Градска топлана” Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина бр. 37/13 и 34/16) регулисано је, између осталог, да оснивач може до 

именовања директора Предузећа, по спроведеном јавном конкурсу, да именује вршиоца 

дужности директора на период који не може бити дужи од једне године. 

  Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању Илије 

Свилара   за вршиоца дужности директора  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. Илији Свилару, 

 2. ЈКП “Градска топлана” Зрењанин 
 3. А р х и в и.  

 

 

 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

 

Заменик председника је питала одборнике да ли желе да поставе одборничка 

питања. 

 

 

 Пошто се нико  није јављао за реч, седница је завршена у 15,10 часова. 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

      Милан Мркшић                                 Оливер Митровић 

 

 

 

 

ДВ/ 



 

БРOJ: 06-14/20-I 

 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 33. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 03.02.2020. године у 

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

 

 Седници је, на почетку, присуствовало 43 одборника.  

 

  Одсуство са данашње седнице пријавили су: Срђан Барац, Елеонора Марјановић 

и Ненад Јоксимовић. 

 

 У току седнице приступила је Зорица Маринковић. 

 

  Седници нису присуствовали одборници: Илдико Бођо, Бојана Беговић, 

Светлана Вукобратовић Новковић, Биљана Дорошков, Саша Зорић, Мирослав Калањ, 

Никола Јосимов, Бојан Логић, Горан Каурић, Перица Кириџић, Александар Коровљев, 

Бојан Костреш, Алиса Коцкар, Александар Мартон, Владимир Милошев, Предраг 

Перкић, Далибор Радосављевић, Игор Ратковић, Зорица Контић и Дејан Чапо.  

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Чедомир Јањић, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника;  Душко Радишић, Драган 

Ћапин и Симо Салапура, помоћници Градоначелника; Милан Мркшић, секретар 

Скупштине града; Светлана Грујић, заменик секретара Скупштине града; Милош 

Королија, заменик начелника Градске управе; Радован Вишекруна, Сања Журж 

Недељков и Драган Вулешевић, чланови Градског већа; Златинка Јефтић, руководилац 

Службе у Градској управи; Виолета Кучанда Богасениева и Весна Сандић, шефови 

Одсека у Градској управи; Бојан Мијатов, директор Јавне установе ''Спортски објекти'' 

Зрењанин;  Јован Цветић, директор ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин; Радиша 

Дупљановић, директор ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; Драгомир Радованац, 

представник ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; Снежана Вучуревић, начелник 

Средњебанатског управног округа Зрењанин и представници средстава јавног 

информисања. 

 

 Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине      

Оливер Митровић. 

 

 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 33. 

седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који 

приступају преко својих мобилних уређаја – таблета. 

 

Председник је затим обавестио одборнике коме је достављен материјал за 

седницу као и да су уз Сазив добили предлог дневног реда, на основу приспелог 

предлога Градског већа града Зрењанина. 

 

 С обзиром да је 33. седница Скупштине града сазвана у складу са чланом 22. и 

чланом 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина, председник је обавестио 

одборнике да ће се у складу са чланом 63. став 8. истог Пословника водити претрес 

само о тачки дневног реда утврђеној у сазиву. 
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 Такође је председник напоменуо да у складу са чланом 73. став 4. Пословника 

Скупштине града није могуће подносити предлоге за измену и допуну предложеног 

дневног реда за 33. седницу Скупштине града. 

 

 Затим је председник 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 покретању поступка прибављања непокретности у јавну 

својину града Зрењанина 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у  

  јавну својину града Зрењанина 

 

  Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Образложење по овој тачки дневног реда дала је Виолета Кучанда Богасениева. 

 

  У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Велемир Цветков.  

 

  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 ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

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

 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 10,15 часова. 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

      Милан Мркшић                                Оливер Митровић 

 

 

 

 

ДВ/ 


