
 

БРOJ: 06-66/20-I 
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

 Са конститутивне седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 21.08.2020. 

године у великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.  

 

 Седници је присуствовало 67 одборника.  

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Снежана Вучуревић, 

начелник Средњобанатског управног округа; Јован Станков, председник Градске 

изборне комисије; Милан Мркшић, секретар Скупштине града Зрењанина из 

претходног сазива; Светлана Грујић, заменик секретара Скупштине града Зрењанина из 

претходног сазива; Драган Ћапин, помоћник Градоначелника из претходног сазива; 

Радован Вишекруна, члан Градског већа из претходног сазива; Душан Куриџа, заменик 

начелника Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, руководилац Службе у 

Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској 

управи; Весна Сандић, шеф Одсека, Лидија Крчмаров, шеф кабинета; Горан 

Маринковић, директор Културног центра Зрењанин; Душко Радишић, директор 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин и представници средстава 

јавног информисања. 

  

 Седницу је отворио и њеним радом руководио најстарији одборник, Славко 

Шућуровић. Председавајућем су помагала два најмлађа одборника: Дубравка Краљ и 

Зоран Шемић као и секретар Скупштине из претходног сазива Милан Мркшић. 

 

 На почетку седнице, председавајући је поздравио све присутне и захвалио се на 

указаном поверењу да председава конститутивном седницом овог Скупштинског 

сазива.  

 

  Председавајући је обавестио присутне коме је достављен сазив са материјалом 

за прву тачку предложеног дневног реда, а коме само сазив за конститутивну седницу. 

 

 Затим је обавестио одборнике да им је уз сазив за седницу достављен предлог 

дневног реда. 

 

 Председавајући је затим ставио на гласање предложени дневни ред и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

  1. Извештај Градске изборне комисије Зрењанин о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине града 

 

  2. Избор чланова Верификационог одбора 

 

  3. Доношење Решења о потврђивању мандата одборника 

 

  4. Давање свечане изјаве одборника 

 

  5. Избор председника Скупштине града 
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  6. Избор заменика председника Скупштине града  

 

  7. Постављење секретара Скупштине града  

 

  8. Избор председника и чланова  Комисије за мандатна питања 

 

  9. Избор председника и чланова Комисије за персонална питања   

        

  10. Избор председника и чланова Комисије за прописе 

 

 

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.  

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај Градске изборне комисије Зрењанин о спроведеним изборима  

   за одборнике Скупштине града 

 

Председавајући је отворио претрес по овој тачки дневног реда.  

 

 Пошто се нико није јављао за реч, председавајући је закључио претрес и ставио 

на гласање Извештај Градске изборне комисије Зрењанин о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине града и након гласања констатовао да је већином гласова 

прихваћен наведени извештај и донет  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај Градске изборне комисије Зрењанин о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Зрењанина одржаним дана 21. 

јуна 2020. године, број: 020-10/20-74-2-I од 08.07.2020. године. 

 

 2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:  

 - Градској изборној комисији Зрењанин, 

 - Верификационом одбору и 

            - А р х и в и. 

 

 

 Извештај са  прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Избор чланова Верификационог одбора 

 

  Председавајући је обавестио одборнике да се у складу са чланом 6. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст) у Верификациони одбор бирају 3 члана из реда одборника на предлог три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини, а чији су 

одборници присутни на конститутивној седници и да се избор чланова одбора врши 

јавним гласањем, а одбор је изабран ако је за његов избор гласала већина присутних 

одборника.  
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   Такође, председавајући је обавестио одборнике да, према члану 6. став 5. 

Пословника Скупштине града Зрењанина Верификационим одбором председава 

најстарији члан одбора. 

 

  Затим је председавајући предложио чланове Верификационог одбора и ставио 

предлог на гласање и након гласања констатовао да је већином гласова донето  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 

 

 

 У Верификациони одбор бирају се: 

 

 1. Радмила Марковић Маћешић       , председник, 

 2. Борис Гладић                                  , члан, 

 3. Мирјана Грујић                               , члан. 

 

 

 Председавајући је затим дао паузу 15 минута.  

 

 Након паузе наставило се са радом.  

 

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Доношење Решења о потврђивању мандата одборника 

 

 

 

  Председавајући је обавестио одборнике да је примио Извештај Верификационог 

одбора којим је утврђено да су уверења о избору за одборнике у сагласности са 

Извештајем Градске изборне комисије Зрењанин о спроведеним изборима.  

 

  Председавајући је предложио да Скупштина на основу извештаја 

Верификационог одбора донесе Решење о потврђивању мандата новоизабраних 

одборника.  

 

Након гласања председавајући је констатовао да је већином гласова донето  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

I 

 

  УТВРЂУЈЕ СЕ да су уверења о избору за одборника Скупштине града 

Зрењанина у сагласности са Извештајем Градске изборне комисије Зрењанин о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Зрењанина одржаним дана 21. 

јуна 2020. године, бр. 020-10/20-74-2-I од 08.07.2020. године и да су издата од стране 

Градске изборне комисије Зрењанин као надлежног органа. 
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II 

 

  ПОТВРЂУЈЕ се мандат следећим одборницима: 

 

 1. ГОРАН КНЕЖЕВИЋ 

 2. ИВАНА ТЕШИЋ 

 3. МИРОСЛАВА НАЈДАНОВСКИ  

 4. ЧЕДОМИР ЈАЊИЋ 

 5. САША САНТОВАЦ 

 6. ОЛИВЕР МИТРОВИЋ 

 7. ДАНИЈЕЛА МИЋЕВИЋ 

 8. ЈАСМИНА ВУЈАНОВ  

 9. МИЛАН МИЉУШ 

 10. СИМО САЛАПУРА 

 11. ВЛАДИМИР АРБУТИНОВ 

 12. ЉУБА ТРАВИЦА 

 13. ЗОРИЦА ВУЧКОВИЋ 

 14. СЛАВКО ШУЋУРОВИЋ 

 15. ЈАКОВ КИПИЋ 

 16. НЕНАД ДОМЈЕСКОВ 

 17. РАДМИЛА МАРКОВИЋ МАЋЕШИЋ 

 18. СНЕЖАНА УЗЕЛАЦ 

 19. НЕМАЊА МИЛИНКОВИЋ 

 20. ВОЈИСЛАВ АРСЕНОВ 

 21. НЕНАД ЈОКСИМОВИЋ 

 22. ЈОВАНА ЕРДЕЉАН 

 23. БОЈАНА ЖМИРИЋ 

 24. БУДИМИР БУДИМИР 

 25. ДРАГАН ПЕТРИН 

 26. СИНИША ВУКИЋ 

 27. КРИСТИНА ЋИРИШАН 

 28. ЛЕПА ЖЕЉСКИ 

 29. МИРОСЛАВ МАРКУШ 

 30. ЗОРАН ИЛИЋ 

 31. НЕНАД  ДАЈИЋ 

 32. ДАНИЈЕЛА РАКИЋ 

 33. ВАЊА ЛУЧИЋ 

 34. РАДОВАН ЈАЗИЋ 

 35. МИРОСЛАВ КИРИЛОВИЋ 

 36. МАРКО МИШКЕЉИН 

 37. ОЛГИЦА СТАНКОВ 

 38. БОСИЉКА БОЖИЋ 

 39. ЂОРЂЕ БУДИМИР 

 40. ДАНКО ЂОКИЋ 

 41. КРИСТИЈАН КАДАРЈАН 

 42. ЉИЉАНА НОВАКОВИЋ 

 43. ЖЕЉКО МАЛУШИЋ 

 44. ДУБРАВКА КРАЉ 

 45. ЗОРАН ШЕМИЋ 

 46. ЗОРАН ПРОТИЋ 

 47. ЗОРИЦА МАРИНКОВИЋ 

 48. БОРИС ГЛАДИЋ 

 49. ЕЛЕОНОРА МАРЈАНОВИЋ 

 50. РАДОСАВ ЈОЦИЋ 
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 51. РУЖИЦА ОМАЉЕВ  

 52. ЕЛЕОНОРА МАНОЈЛОВИЋ 

 53. ЗДРАВКО МИЛАНОВИЋ 

 54. ЗОРАН САНДИЋ 

 55. САША САВИЋ 

 56. МИРЈАНА ГРУЈИЋ 

 57. МИЛАН ИВАНИЋ 

 58. ДОРИНА ГОМБАР 

 59. БОЈАН КОСТРЕШ 

 60. ДЕЈАН ЧАПО 

 61. АЛЕКСАНДАР МАРТОН 

 62. БОЈАНА БЕГОВИЋ 

 63. JОЖЕФ СТОЈКО 

 64. ЈАНОШ ПУШКАШ 

 65. ДИАНА КОВАЧ 

 66. АЛЕКСАНДАР КОРОВЉЕВ 

 67. СВЕТЛАНА ВУКОБРАТОВИЋ НОВКОВИЋ 

 

 

III 

 

  Мандат одборника траје четири године и почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 

 

IV 

 

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

 

 

 Извештај Верификационог одбора се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  

 Председавајући је констатовао да је одредбом члана 12. став 1. и став 2. 

Пословника Скупштине града Зрењанина регулисано да даном потврђивања мандата 

нових одборника Скупштине, престаје мандат одборника претходног сазива и да самим 

престанком мандата одборника Скупштине претходног сазива престају и функције 

председнику Скупштине и заменику председника Скупштине претходног сазива. 

 Одредбом члана 12. став 3. наведеног Пословника је регулисано да престанком 

мандата Скупштине престаје, између осталог и мандат чланова радних тела Скупштине.  

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ: Давање свечане изјаве одборника 

 

 

 Председавајући је обавестио  одборнике да им је текст свечане изјаве достављен 

у материјалу уз Сазив за седницу и позвао одборнике да прочитају текст свечане изјаве 

и све присутне у сали да устану.  

 

  Одборници су прочитали текст свечане изјаве.  

 

 Председавајући је замолио одборнике да текст свечане изјаве потпишу и при 

изласку из сале врате записничару.  
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ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ: Избор председника Скупштине града    

 

 Председавајући је обавестио одборнике да се у складу са чланом 38. став 3. и 

чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чланом 43. став 1. и став 2. Статута 

града Зрењанина и чланом 13. став 1., став 2. и став 3. Пословника Скупштине града 

Зрењанина, председник Скупштине бира из реда одборника, а кандидата за 

председника Скупштине предлаже најмање једна трећина одборника,  а одборник може 

учествовати у предлагању само једног кандидата. 

 

 

  У складу са наведеним одредбама Закона, Статута и Пословника, председник 

Скупштине се бира тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине града. 

 

 

 Затим је обавестио одборнике да је до почетка седнице примио писани предлог 

56. одборника, којим за председника Скупштине града Зрењанина предлажу кандидата 

Чедомира Јањића. 

 

  Затим је питао одборнике да ли имају још предлога за кандидата за председника 

Скупштине града Зрењанина? 

 

  Пошто других предлога за председника Скупштине није било, председавајући је 

обавестио одборнике да известилац предлагача има право да образложи предлог.  

 

 Пошто се известилац предлагача није јавио за реч, председавајући је отвориo 

претрес о предложеном кандидату.  

 

  Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и у складу 

са чланом 15. Пословника Скупштине града Зрењанина утврдио листу кандидата за 

председника Скупштине града Зрењанина и то:  

 

 1. Чедомир Јањић 

 Председавајући је сагласно члану 16. Пословника Скупштине града Зрењанина, 

обавестио одборнике да поступком избора председника Скупштине руководи Комисија 

за утврђивање резултата гласања. Комисију чине председавајући одборник и по један 

представник сваке групе одборника које су предложиле кандидата за председника 

Скупштине, а Комисија има најмање три члана. 

 

 Затим је председавајући упознао одборнике са предлогом да се у Комисију за 

утврђивање резултата гласања изаберу: 

 

 1. Славко Шућуровић, за председника, 

 2. Будимир Будимир, за члана, 

 3. Вања Лучић, за члана. 

 

  Предлог је ставио на гласање и након гласања констатовао да су већином 

гласова у Комисију за утврђивање резултата гласања изабрани: 

 

 1. Славко Шућуровић, за председника, 

 2. Будимир Будимир, за члана, 

 3. Вања Лучић, за члана. 
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  Председавајући је дао паузу од 20 минута. 

 

 Након паузе председавајући је позвао одборнике да редом како буду позивани 

преузму гласачки листић ради обављања гласања.  

 

 Након гласања, председавајући је поново дао паузу од 15 минута како би 

Комисија  утврдила резултате гласања.  

 

 Након паузе, председавајући је обавестио одборнике да му је Комисија предала 

гласачке листиће и потписани записник о утврђивању резултата гласања.  

 

  У исте је председавајући извршио увид. 

 

 Резултати из наведеног Записника су следећи:  

 

 - одштампано је 67 гласачких листића 

  - уручено је 63 гласачких листића 

- употребљено је 63 гласачких листића 

  - неупотребљено је 4 гласачких листића 

 - од употребљених гласачких листића има 1 неважећи листић 

  - од употребљених гласачких листића има 62 важећих листића 

 - број гласова ''ЗА'' за кандидата за председника Скупштине града је 55 

 - број гласова ''ПРОТИВ'' за кандидата за председника Скупштине града је 7. 

 

  Потом је председавајући констатовао да је већином гласова од укупног броја 

одборника за председника Скупштине града Зрењанина тајним гласањем изабран 

Чедомир Јањић, те је Скупштина града Зрењанина донела следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

  ЧЕДОМИР ЈАЊИЋ, дипломирани економиста, бира се за председника 

Скупштине града Зрењанина, на период од 4 године.  

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 Председавајући је затим честитао на избору и позвао новоизабраног 

председника Скупштине града да приступи давању свечане изјаве.  

 

 Председник Скупштине је дао свечану изјаву. 

 

  Председавајући је затим обавестио одборнике да је Оливеру Митровићу 

престала функција председника Скупштине града и да је Љуби Травици престала 

функција заменика председника Скупштине града, а o чему ће се израдити писани 

отправци Решења. 

 

 Потом је позвао председника Скупштине да преузме руковођење седницом.   
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  Затим је председник Скупштине преузео руковођење седницом Скупштине 

града.  

 

 Председник је предложио да се на основу члана 73. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина донесе Закључак о измени утврђеног дневног реда тако да 

се са истог стину:  

 

 - тачка 6.: ''Избор заменика председника Скупштине града'', 

 - тачка 8.: ''Избор председника и чланова Комисије за мандатна питања'', 

 - тачка 9.: ''Избор председника и чланова Комисије за персонална питања'' и 

  - тачка 10.: ''Избор председника и чланова Комисије за прописе'', а да се остале 

тачке утврђеног дневног реда помере у складу са наведеним изменама. 

 

  Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог Закључка о измени утврђеног дневног реда 

тако да се тачка 6. ''Избор заменика председника Скупштине града'' скине са утврђеног 

дневног реда и након гласања констатовао 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 6.:  

 

 - ''Избор заменика председника Скупштине града'' 

 

 

  Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог Закључка о измени утврђеног дневног реда 

тако да се тачка 8. ''Избор председника и чланова Комисије за мандатна питања'' скине 

са утврђеног дневног реда и након гласања констатовао 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 8.:  

 

  - ''Избор председника и чланова Комисије за мандатна питања'' 

  

 

 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог Закључка о измени утврђеног дневног реда 

тако да се тачка 9. ''Избор председника и чланова Комисије за персонална питања'' 

скине са утврђеног дневног реда и након гласања констатовао 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 9.:  

 

  - ''Избор председника и чланова Комисије за персонална питања'' 

 

 

 Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина ставио на гласање Предлог Закључка о измени утврђеног дневног реда 

тако да се тачка 10. ''Избор председника и чланова Комисије за прописе'' скине са 
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утврђеног дневног реда, а да се остале тачке истог, помере у складу са наведеним 

изменама и након гласања констатовао 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 10.:  

 

  - ''Избор председника и чланова Комисије за прописе'', а остале тачке утврђеног 

дневног реда се померају у складу са усвојеним изменама. 

 

 

ТАЧКА 6.  

ПРЕДМЕТ: Постављење секретара Скупштине града 

 

 Председник је обавестио одборнике да се према  члану 40. и члану 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи, члану 46. Статута града Зрењанина и члану 27. 

Пословника Скупштине града Зрењанина, секретар Скупштине града поставља на 

предлог председника Скупштине на 4 године. За секретара Скупштине града може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне струке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

акедемским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним 

испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.  

 

 Постављење секретара врши се јавним гласањем, а за секретара је постављен 

предложени кандидат ако је за њега гласала већина присутних одборника. 

  

  Председник је предложио да се за секретара Скупштине града постави Светлана 

Грујић. 

 

 Председник је отворио претрес. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч, председник је закључио претрес, ставио на 

гласање предлог и након гласања констатовао да је Светлана Грујић, већином гласова  

постављена за секретара Скупштине града, те је Скупштина града донела следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

  СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипломирани правник, поставља се за секретара 

Скупштине града Зрењанина, на период од 4 године.  

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 Председник Скупштине је честитао на постављењу за секретара Скупштине 

града. 
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  Председник је обавестио одборнике да је у складу са одредбама члана 29. став 5. 

Пословника Скупштине града Зрењанина, конституисањем Скупштине града, Милану 

Мркшићу престала функција секретара Скупштине града у претходном сазиву и да је 

Светлани Грујић, сагласно одредби члана 30. став 2. наведеног Пословника, престала 

функција заменика секретара Скупштине града о чему ће се израдити писани отправци 

Решења. 

 

 

 Пошто је дневни ред исцрпљен, седница је завршена у 11,56 часова.  

 

 

 

             СЕКРЕТАР               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

    СКУПШТИНЕ ГРАДА     Славко Шућуровић 

     из претходног сазива 

          Милан Мркшић         

         

         

 

         СЕКРЕТАР               ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА        СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић             Чедомир Јањић 

 

 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 

       


