БРOJ: 06-19/21-I
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 5. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 29.01.2021. године у
великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.
Седници је на почетку присуствовало 54 одборника.
Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници Елеонора Марјановић,
Јована Ердељан и Мирослав Маркуш.
У току седнице приступили су одборници: Александар Коровљев, Зорица
Маринковић, Горан Томоћ и Немања Топић.
Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Јована
Ердељан, Бојан Костреш, Жељко Малушић, Елеонора Марјановић, Мирослав Маркуш,
Александар Мартон, Ружица Омаљев и Дејан Чапо.
Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура,
Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Светлана Грујић, секретар
Скупштине; Немања Малинић, заменик секретара Скупштине; Јожеф Стојко, Саша
Кандић, др Миле Ковачевић, Дејан Дамјановић, Маринел Мендреа, Драган Гуџев,
Драган Вулешевић и Радован Вишекруна, чланови Градског већа; Софија Анђелковић и
Љиљана Пецељ Лубурић, начелници Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић,
руководилац Службе у Градској управи, Душан Куриџа, заменик начелника Одељења у
Градској управи; Павле Карлечик, буџетски инспектор у Градској управи; Виолета
Кучанда Багасениева, шеф Одсека у Градској управи; Снежана Вучуревић, начелник
Средњобанатског управног округа; Јован Цветић, директор ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин; др Милан Миљуш, директора Апотеке Зрењанин; Дарко
Данкулов и Боривоје Дорословачки, представник ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин и
представници средстава јавног информисања.
Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир
Јањић.
Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за
рад и пуноважно одлучивање.
Председник је обавестио одборнике да су одборници Савеза војвођанских
Мађара: Диана Ковач, Ервин Бакош и Кристина Видрач дана 31.12.2020. године
доставили председнику Скупштине града списак чланова одборничке групе коју чине
наведени одборници, а који је потписао сваки члан одборничке групе и на којем је
назначен председник исте, те је у складу са чланом 43. став 4. Пословника Скупштине
града Зрењанина конституисана одборничка група у Скупштини града Зрењанина под
називом '' САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА''.
Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 5.
седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који
приступају преко својих мобилних уређаја – таблета.
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Председник је обавестио одборнике да су у материјалу уз Сазив за седницу
добили Извод из записника са 4. седнице Скупштине града одржане дана 18.12.2020.
године и упитао одборнике да ли имају примедбе на достављени Извод из записника.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 4. седнице Скупштине града одржане дана 18.12.2020. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДРЖАНЕ 18.12.2020. 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.
Такође је обавестио одборнике да су уз Сазив за данашњу седницу добили
предлог дневног реда на основу предлога Градског већа града Зрењанина.
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 Одборничке групе ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Предлог Закључка о упућивању захтева компнији Шандонг Линглонг за
допуну студије о процени утицаја на животну средину за погон ''чађаре'' и ''ваљаре'' у
оквиру фабрике за производњу пнеуматика.''
У име горе наведене Одборничке групе, Мирјана Грујић 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.
2. Председник је прочитао предлог Одборничке групе ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Предлог Закључка о упућивању захтева директору ЈКП ''Водовод и
канализација'' Зрењанин за подношење извештаја Скупштини града о закључцима
''тима стручних лица'' који су радили на анализи рада постројења за пречишћавање
воде.''
У име горе наведене Одборничке групе, Зоран Сандић 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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3. Председник је прочитао предлог Одборничке групе ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Предлог Одлуке о лицитацији за закуп пољопривредног земљишта''
У име горе наведене Одборничке групе, Милан Иванић 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 Александра Коровљева да се
предложени дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Одлука да се објави извештај радне групе за спровођење одредаба Споразума
бр. 139 од 21.01.2020. године и Првог анекса Споразума бр. 2465 од 21.09.2020.
године.''
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.
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
ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина
2. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације
''Југоисток'' у Зрењанину
3. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину
4. Предлог Одлуке о изради изменe и допунe Плана детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину
5. 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
6. Предлог Закључка у вези опредељивања дела кат.парц.бр. 9282/1 к.о.
Зрењанин I за потребе конкурисања града Зрењанина на конкурс УНОПС-а (United
Nations Office for Project Services) за изградњу намењену збрињавању угрожених група
са територије града, кроз програм подршке ЕУ социјалном становању и активној
инклузији
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7. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2020.
годину

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града
Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
ОДЛУКА
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне
регулације ''Југоисток'' у Зрењанину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико 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

ОДЛУКА
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: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне
регулације ''Центар'' у Зрењанину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

5
Пошто се нико 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

ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ
Одлука са Изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу
из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изради изменe и допунe Плана детаљне регулације
радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико 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
ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК I'' У ЗРЕЊАНИНУ
Одлука са Изменама и допунама Плана детаљне регулације се прилаже Изводу
из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 5.
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
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
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 06-13830/16-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-
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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, изменом
број 06-95-13/19-I од 27. септембра 2019. године, изменом број 06-129-19/19 од 18.
децембра 2019. године и изменом број: 06-116-24/20-I од 18. децембра 2020.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. Станков др Олгица, доктор медицине, Зрењанин, Данила Киша 25
7. Папић др Михајло, доктор медицине, Зрењанин, Михајловачка 28
8. Петровић др Смиља, доктор медицине, Кумане, Партизанска 47
9. Чанчар др Вела, доктор медицине, Зрењанин, Бачка 117
10. Кецман др Јасмина, спец. опште медицине, Елемир, Крајишка 27
11. Новаковић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 30/16
12. Антић др Душица, доктор медицине,Тараш, Жарка Зрењанина 5
13. Тасић др Тамара, доктор медицине, Ниш, Цара Душана 97/2/6
14. Хрубик-Комлоши др Мара, доктор медицине, Томашевац, Трг Слободе 10
15. Бечејац др Драгана, спец. опште медицине, Чента, Тозе Марковића 66
16. Петруц др Силвана, доктор медицине, Уздин, Жарка Зрењанина 101
17. Вукајловић др Олга, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 45/7
18. Вујић др Салко, доктор медицине, Зрењанин, Жељезничка 3
19. Иконар др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Доситеја Обрадовића 1/15
20. Бибу-Барна др Отилиа, доктор медицине, Михајлово, Киђ Ференца 87
21. Банч др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Војвођанска 12/а
22. Петровић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Ивана Милутиновића 2
23. Сремац др Ивана, доктор медицине, Ботош, Жарка Зрењанина 75
24. Кречев др Зоран, доктор медицине, Зрењанин, Наде Димић 99
25. Живановић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Раде Кончара 5
26. Хармати др Клара, доктор медицине, Зрењанин, Коче Коларова 43
27. Вујадиновић др Сенка, доктор медицине, Лукићево, Мајевичка 28
28. Комарица др Горинка, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 1/28
29. Цветков др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 21/2
30. Урошевић др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 4. јули 14/4
31. Пајић др Радосна, Зрењанин, Нушићева 10
32. Лазић др Александар, Зрењанин, Гимназијска 6
33. Скопљак др Сабина, Зрењанин, Косовска 17
34. Трпески др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Цара Душана 24
35. Видовић др Милана, доктор медицине, Лукићево, Жарка Пуцара 10
36. Шипка др Сандра, доктор медицине, Лазарево, Ранка Дивљанина бб
37. Штефкић др Невена, доктор медицине, Зрењанин, Жабаљска 18
38. Медић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 42/21
39. Маљковић-Паскаш др Љубица, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка
Влаховића 65/12
40. Јовић др Драгиша, доктор медицине, Книћанин, Партизанска бб
41. Јовановић др Милица, доктор медицине, Нови Сад, Јанка Чмелника 121
42. Бељац др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Марка Орешковића 3/30
43. Михајловић др Бојана, доктор медицине, Зрењанин, Нушићева 4
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44. Чомагић др Бојан, доктор медицине, Ботош, Тозе Марковића 46
45. Маринков др Ана, доктор медицине, Војвода Степа, Змај Јовина 42
46. Перичин др Јелена, доктор медицине, Елемир, Др Лазе Мијатова 9/ц
47. Шашић др Бојана, доктор медицине, Зрењанин, Царинска 1
48. Цвејић др Драгана, доктор медицине, Зрењанин, Чонтикарска 12
49. Станаћев др Наташа, доктор медицине, Арадац, Иве Лоле Рибара 18/а
50. Митровић др Виолета, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман 15/16
51. Староста – Ковач др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Мите Ђорђевића 4
52. Перичин др Бранислав, доктор медицине, Зрењанин, Уроша Предића 56
53. Зорић – Николић др Биљана, доктор медицине, Томашевац, Иве Лоле Рибара 25
54. Гороња др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 6. маја 73
55. Кораћ др Анђелија, доктор медицине, Нови Сад, Бул. Јована Дучића 27
56. Ранитовић др Наташа, доктор медицине, Зрењанин, 4. јула 44/24
57. Стојичић др Марија, доктор медицине, Зрењанин, Сутјеска 26
58. Савић др Стефан, доктор медицине, Сокобања, Књажевачка бб
59. Миленковић др Сања, доктор медицине, 37220 Брус, село Домишевина
60. Војиновић др Јелена, доктор медицине, 18000 Ниш, Соколска 10/27
61. Мартин др Маријана, доктор медицине, 23232 Торак, Иве Лоле Рибара 64
62. Ољача др Здравка, доктор медицине, 23260 Перлез, Ђуре Јакшића 1
63. Тасић др Тамара, доктор медицине, 18000 Ниш, Цара Душана 97/6
64. Соколовић др Владимир, доктор медицине, 18310 Бела Паланка, Жилникова 7
65. Димитријевић др Милица, доктор медицине, 16000 Лесковац – Миланово, нема
улице бб
66. Ружић др Андреа, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Орловића Павла 12/14
67. Гарибовић Кондић др Валентина, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Љутице
Богдана 11
68. Стефановић др Владимир, доктор медицине, 11211 Борча, Ранка Миљића 48
69. Аничић др Наташа, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Војвођанска 4/3/158
70. Живковић др Марко, доктор медицине, 16203 Вучје, Јосифа Пешића Богдана 2
71. Јовић др Никола, доктор медицине, 16000 Лесковац, Разгојна, нема улица бб
72. Милисаљевић др Далибор, доктор медицине, 37000 Крушевац, Ламартинова 11
73. Вишњић др Драгана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Елемирски ред 6/a
74. Дивјак др Сања, доктор медицине, 23217 Александрово, Бранка Радичевића 48
75. Недовић др Гордана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Камендинска ¾
76. Прерадовић др Мирјана, доктор медицине, 21000, Нови Сад, Булевар Цара Лазара
83/11/116
77. Милић др Зорана, доктор медицине, 18000 Ниш, Владимира Милића 6
78. Тотх др Иштван, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Моришка 11
79. Ковачевић др Александра, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Булевар
ослобођења 149
80. Исаковић др Марија, Београд, Др Драге Љочић 19. "
I. 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
7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и
8. А р х и в и
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ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка у вези опредељивања дела кат.парц.бр. 9282/1 к.о.
Зрењанин I за потребе конкурисања града Зрењанина на конкурс
УНОПС-а (United Nations Office for Project Services) за изградњу
намењену збрињавању угрожених група са територије града, кроз
програм подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Известилац Виолета Кучанда Богасенијева је указала на техничку грешку у
Предлогу Закључка тако што уместо „део кат. парц. бр. 9282/1 ко Зрењанин I, који је
лоциран североисточно од кат. парц. бр. 9282/7 ко Зрењанин I,“ треба да стоји „кат.
парц. бр. 9282/9 ко Зрењанин I,”
Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио
на гласање Предлог Закључка са исправком наведене техничке грешке и након гласања
констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
ОПРЕДЕЉУЈЕ СЕ кат. парц. бр. 9282/9 ко Зрењанин I, за потребе конкурисања
Града Зрењанина на конкурс УНОПС-а ( United Nations Office for Project Services) за
изградњу намењену збрињавању угрожених група са територије Града, кроз програм
подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији.
Закључак ступа на снагу даном доношења.
Закључак доставити:
- Одељењу за урбанизам,
- Одељењу за привреду,
- Одељењу за имовинско - правне послове и управљање имовином,
- ''Јавном предузећу за урбанизам'', Зрењанин, Раде Кончара б.б.

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 утврђени дневни ред допуни следећим тачкама:
- ''Предлог Одлуке о изменама Одлуке о паркирању возила'' и да то буде тачка 8.
утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Одлуке о допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над
Јавно комуналним предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин'' и да то
буде тачка 9. утврђеног дневног реда,
- ''Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута
Апотеке Зрењанин'' и да то буде тачка 10. утврђеног дневног реда,
- ''Финансијски план Апотеке Зрењанин за 2021. годину'' и да то буде тачка 11.
утврђеног дневног реда,
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- ''Предлог Закључка о прихватању Првe измене Програма пословања ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину'' и да то буде тачка 12. утврђеног
дневног реда.
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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о изменама Одлуке о
паркирању возила'' и да то буде тачка 8. утврђеног дневног реда и након гласања
констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о изменама Одлуке о паркирању возила'' и то је тачка 8. утврђеног дневног реда.
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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о допуни Одлуке о
покретању поступка ликвидације над Јавно комуналним предузећем ''Зрењанинска
обједињена наплата'' Зрењанин'' и да то буде тачка 9. утврђеног дневног реда и након
гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Одлуке о допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавно комуналним
предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин'' и то је тачка 9. утврђеног
дневног реда.
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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама Статута Апотеке Зрењанин'' и да то буде тачка 10. утврђеног
дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Апотеке Зрењанин'' и то
је тачка 10. утврђеног дневног реда.
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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Финансијски план Апотеке Зрењанин
за 2021. годину'' и да то буде тачка 11. утврђеног дневног реда и након гласања
констатовао да је већином гласова донет

ЗАКЉУЧАК
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О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Финансијски
план Апотеке Зрењанин за 2021. годину'' и то је тачка 11. утврђеног дневног реда.
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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Закључка о прихватању Првe
измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину'' и да
то буде тачка 12. утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином
гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Закључка о прихватању Првe измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин за 2021. годину'' и то је тачка 12. утврђеног дневног реда.

Затим се наставило са радом по тачки 7. утврђеног дневног реда.
ТАЧКА: 7.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина
за 2020. годину
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
о Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина
за 2020. годину
1. Скупштина града Зрењанина констатује да је разматрала Извештај о раду
Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2020. годину.
У току 2020. године извршена је инспекцијска контрола примене закона у
области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења
буџетских средстава код 13 корисника средстава буџета града Зрењанина. У
Записницима о извршеној инспекцијској контроли утврђено је укупно 75
неправилности и наложено 58 мера за њихово отклањање.
Служба за буџетску инспекцију је у току 2020. године поднела Прекршајном
суду 3 захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица корисника
буџетских средстава код којих су утврђене неправилности.
2. ЗАКЉУЧАК СА ИЗВЕШТАЈЕМ ДОСТАВИТИ:
- Градоначелнику
- Служби за буџетску инспекцију
- Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изменама Одлуке о паркирању возила

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над
Јавно комуналним предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата''
Зрењанин

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

ОДЛУКА
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД
ЈАВНО КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ''ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА
НАПЛАТА'' ЗРЕЊАНИН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута
Апотеке Зрењанин
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
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РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Статута Апотеке Зрењанин која је
донета на седници Управног одбора Апотеке Зрењанин одржаној дана 14. јануара 2021.
године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Одлука о изменама Статута се прилаже Изводу из записника и чини његов
саставни део.

ТАЧКА: 11.
ПРЕДМЕТ: Финансијски план Апотеке Зрењанин за 2021. годину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ у целости Финансијски план Апотеке Зрењанин, за 2021. годину,
у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Апотеке Зрењанин, на седници одржаној
дана 14.01.2021. године, под бројем 01.2-1/V-74.
2. Финансирање Финансијског плана Апотеке Зрењанин, за 2021. годину из
тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина
за 2021. годину.
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Апотеци Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.
Финансијски план се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 12.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о прихватању Првe измене Програма пословања
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Зоран Сандић
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Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио
на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ Прва измена Програма пословања JKП “Пијаце и паркинзи''
Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници
одржаној дана 21.01.2021. године Одлуком број: 9/87-1.
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.
Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов
саставни део.

Овим је дневни ред седнице исцрпљен.

Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања.

Постављено је следеће одборничко питање:

СВЕТЛАНА ВУКОБРАТОВИЋ НОВКОВИЋ
Приходи су 2019. години били више од 93 милиона а расходи у оквиру Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта били су 79,3 милиона, тако
да је мало мање од 14 милиона отишло за друге намене. Укупно је то већ 281 милион
динара за последњих 7 година.
Нас занима а уједно је то и одборничко питање:
Где се наменски троши тај новац, на тачно шта је он прерасподељен јер верујемо
да се заправо не преноси и да је давно потрошен?

Пошто се нико више није јављао за реч, седница је завршена у 10,45 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Светлана Грујић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

