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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 6. и 10.  Пословника Градског 

већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 

17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године 

утврдило Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усвајању Анекса 1. 

Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града 

Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику града Зрењанина за 

закључивање Анекса 1. на исту нема примедби и упућује Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење. 

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Стојанка Вучковић.  
 

 

 

 

                         ПРЕДСЕДНИК  

           ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                         Симо Салапура  

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана ____________ 2021. године доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 

 АНЕКСА 1. УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

И ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА 1. 
 

I. У Одлуци о усвајању Анекса 1. Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику 

града Зрењанина за закључивање Анекса 1. број 06-134-4/21-I од 21. септембра 2021. 

године, усваја се нови текст Анекса 1. Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику 

града Зрењанина за закључивање Анекса 1, ради исправке техничке грешке. 

 

II. Све остале одредбе основне Одлуке које се не мењају овом Одлуком остају 

на снази. 

 

III. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

IV. Одлуку доставити: 

- Essex Furukawa Magnet Wire Balkan d.o.o. Zrenjanin 

- Одељењу за финансије, 

- Одељењу за привреду, 

- Архиви. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

            ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

            Чедомир Јањић 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е    

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

17/20 - пречишћен текст), утврђена је надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 

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

решења, закључке, препоруке и упутства.  

Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 21. септембра 2021. 

године донела Одлуку о усвајању Анекса 1. Уговора  о отуђењу неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења 

Градоначелнику града Зрењанина, за закључивање Анекса 1. Након доношења Одлуке 

утврђено да је у Анексу 1. уговора који је саставни део наведене Одлуке начињена 

техничка грешка. С обзиром да је Влада Републике Србије Министарству привреде 

дала сагласност на закључење Анексa III  Уговора о додели средстава подстицаја  

којом се дефинише динамика запошљавања, потребно је да град Зрењанин усагласи 

своје уговорне обавезе у складу са овим Анексом уговора. 

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

изменама и допунама Одлуке о усвајању Анекса 1. Уговора  о отуђењу неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења 

Градоначелнику града Зрењанина, за закључивање Анекса 1. Уговора у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Начелник Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Ђина Даријевић 

 

Одобрава:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: ● 

Дана: __.__.2021. године 

Зрењанин 

 

АНЕКС 1 УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

који закључују, у Зрењанину, на дан овере 

уговорне стране: 

 

1. Град Зрењанин, Зрењанин, Трг слободе 

10, матични број: 08002266, ПИБ: 

102506213, кога заступа градоначелник 

Симо Салапура (у даљем тексту: „Град“ 

или „Продавац“) 

REPUBLIC OF SERBIA 

AUTONOMOUS PROVINCE OF 

VOJVODINA 

CITY OF ZRENJANIN 

MAYOR 

Number: ● 

__.__.2021. 

Zrenjanin 

 

ANNEX 1 TO THE AGREEMENT ON THE 

ALIENATION OF THE UNDEVELOPED 

BUILDING LAND IN THE PUBLIC 

OWNERSHIP OF THE CITY OF 

ZRENJANIN 

 

Concluded in Zrenjanin, on the day of 

certification, by and between: 

 

1. The city of Zrenjanin, Zrenjanin, 10 

Slobode Square, registration number: 

08002266, TIN: 102506213, represented 

by mayor Simo Salapura (hereinafter: 

„City“ or „Seller“) 

 

и аnd 

  

2. Essex Furukawa Magnet Wire Balkan 

d.o.o. Zrenjanin, са регистрованим 

пословним седиштем у Зрењанину, 

улица Индустријска Зона Југоисток-

Ечка, Огњеслава Костовића бб, матични 

број: 21330540______________________ 

 

2. Essex Furukawa Magnet Wire Balkan 

d.o.o. Zrenjanin, with its registered seat in 

Zrenjanin, Industrijska Zona Jugoistok-

Ečka, Ognjeslava Kostovića bb, 

registration number: 21330540 

      _______________________________ 

  

(у даљем тексту Град и Инвеститор 

појединачно означени као: „Уговорна 

страна“, и заједно као „Уговорне стране“). 

(hereinafter, the City and the Investor 

individually referred to as a “Party”, and 

collectively as the “Parties”). 

  

Имајући у виду: Whereas: 
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 да су Уговорне стране закључиле 

Уговор о отуђењу неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини 

града Зрењанина број: 464-9/2018-II од 

12. марта 2018. године (у даљем тексту: 

„Основни Уговор“), чији је предмет 

било следеће неизграђено грађевинско 

земљиште: (i) катастарска парцела бр. 

15365/116, уписана у лист 

непокретности бр. 22932 К.О. Зрењанин 

I, површине 3ха 64а 27м2, (ii) 

катастарска парцела бр. 15365/117, 

уписана у лист непокретности бр. 22932 

К.О. Зрењанин I, површине 1ха 90а 29м2 

и (iii) катастарска парцела бр. 15365/125, 

уписана у лист непокретности бр. 22540 

К.О. Зрењанин I. површине 1ха 82а 

00м2, а све са циљем подршке 

Инвеститору за реализацију 

инвестиционог пројекта који се односи 

на изградњу и опремање новог погона за 

производњу бакарне жице у склопу 

„Essex“ групације у граду Зрењанину; 

 the Parties concluded Agreement on the 

Alienation of the Undeveloped Building 

Land in the Public Ownership of the City 

of Zrenjanin number: 464-9/2018-II dated 

March 12, 2018. (hereinafter: „Basic 

Agreement“), with the following 

undeveloped building land plots as a 

subject: (i) cadastral parcel No. 15365/116, 

inscribed in the property list No. 22932 

C.M. Zrenjanin I, with area of 3ha 64a 

27m2, (ii) cadastral parcel No. 15365/117, 

inscribed in the property list No. 22932 

C.M. Zrenjanin I, with area of 1ha 90a 

29m2 and (iii) cadastral parcel No. 

15365/125, inscribed in the property list 

No. 22540 C.M. Zrenjanin I, with area of 

1ha 82a 00m2, all with an aim to support 

the Investor for the implementation of the 

investment project related to construction 

and equipping of the new production plant 

for production of copper wire within the 

„Essex“ group in the City of Zrenjanin; 

  

 да се Инвеститор дописом од 10. августа 

2021. године, обратио Граду са захтевом 

за закључење Анекса 1 Основног 

Уговора (у даљем тексту: „Захтев“) 

ради промене динамике обавезе улагања 

и обавезе запошљавања;  

 the Investor submitted request dated 

August 10, 2021 to the City with the 

requests for the conclusion of the Annex I 

to the Basic Agreement (hereinafter: 

“Request”), in order to change the 

dynamic of committed investment and 

committed employment; 

  

 да је Град разматрао и прихватио Захтев 

Инвеститора, на седници скупштине 

Града Зрењанина одржаној __.__.2021. 

године и донео Одлуку број: ●; 

 the City considered and accepted the 

Investor's Request at the General Assembly 

of the City of Zrenjanin held on 

__.__.2021. and made Decision No: ●; 

  

 да је Закључком број: 05 Број: 401-

3838/2021 од 28.04.2021. године, Влада 

дала сагласност Министарству привреде 

на закључење Анекса III Уговора о 

додели средстава подстицаја; 

 by the Decision Number: 05 No: 401-

3838/2021 dated 28.04.2021, the 

Government provided approval Ministry of 

Economy  on conclusion of the Аnnex III 

to the Agreement on Awarding Grant 

Incentives; 

 

 да је Град спровео и остале законом 

прописане радње које претходе 

закључењу овог анекса (прибавио све 

 the City has performed all actions 

prescribed by law which precede signing of 

this annex (all consents, opinion, analysis, 
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сагласности, мишљења, анализе, 

одобрења, одлуке и др.), а које радње су 

услов пуноважности овог анекса; 

approvals, decisions, etc. are obtained) in 

order to ensure validity of this annex; 

  

Уговорне стране закључују: The Parties conclude: 

 

AНЕКС 1 УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ANNEX 1 TO THE AGREEMENT ON THE 

ALIENATION OF THE UNDEVELOPED 

BUILDING LAND IN THE PUBLIC 

OWNERSHIP OF THE CITY OF 

ZRENJANIN 

  

Члан 1 Article 1 

 

Члан 6 став 2 Основног Уговора мења се и 

гласи: 

 

 

The Article 6 paragraph 2 of the Basic 

Agreement shall be changed to read as follows: 

 

„Инвеститор се обавезује да до краја 2024. 

године запосли 139 запослених на 

неодређено време, што представља 

сразмерни део запослених у том периоду у 

односу на укупан планирани број запослених 

од 162, а све у складу са Захтевом и бизнис 

планом који је Инвеститор доставио Граду.“  

 

Члан 8 став 5 Основног Уговора мења се и 

гласи: 

 

„Инвеститор се обавезује да запошљавање из 

овог члана врши по следећој динамици и 

тако што ће до краја наведених година имати 

запослен следећи укупан број запослених: 

 у 2018. години 32 запослена; 

 у 2019. години 86 запослена; 

 у 2020. години 90 запослених; 

 у 2021. години 95 запослених; 

 у 2022. години 101 запослених; 

 у 2023. години 120 запослених; 

 у 2024. години 139 запослених.“ 

„The Investor undertakes to employ 139 

employees for an indefinite time until the end of 

2024, which represents a proportional part for 

that period of the total planned number of 162 

employees, all in accordance with the Request 

and business plan submitted to the City by the 

Investor.” 

 

The Article 8 paragraph 5 of the Basic 

Agreement shall be changed to read as follows: 

 

“Investor is obliged to perform employment 

from the previous paragraph in accordance with 

the following dynamics and by having defined 

numbers of employees by the end of given year: 

 in 2018. - 32 employees; 

 in 2019. - 86 employees; 

 in 2020. - 90 employees; 

 in 2021. - 95 employees; 

 in 2022. - 101 employees; 

 in 2023. - 120 employees; 

 in 2024. - 139 employees.“ 
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Члан 8 став 12 Основног Уговора мења се и 

гласи: 

 

„Инвеститор је дужан да најкасније до краја 

2024. године изврши улагање у материјалну 

и нематеријалну имовину у висини од 

најмање 24.431.850,00 евра, што представља 

сразмерни део у том периоду у односу на 

укупно улагање вредности 30.400.000,00 

евра, а све у складу са достављеним Захтевом 

и бизнис планом.“ 

 

The Article 8 paragraph 12 of the Basic 

Agreement shall be changed to read as follows: 

 

“Investor is obliged to invest in material and 

immaterial property in the amount of no less 

than 24,431,850.00 euros until the end of 2024, 

at latest, which represents proportional part for 

that period compared to the total investment in 

the amount of 30,400,000.00 euros, all in 

accordance with the submitted Request and 

business plan.” 

  

Члан 2 Article 2 

  

Све одредбе Основног Уговора које нису 

измењене и допуњене овим анексом, остају 

на снази и примењују се. 

 

Саставни део овог анекса чине: 

 Захтев Инвеститора од 10.08.2021. 

године; 

 Специјално пуномоћје УОП – III: 

22106-2021, оверено дана 23.11.2021. 

године од стране јавног бележника 

Јасне Васиљевић; 

 

All provisions of the Basic Agreement not being 

changed by this annex, shall remain in force. 

 

 

Integral parts of this annex are: 

 Request of the Investor dated August 10, 

2021; 

 Special power of attorney УОП – III: 

22106-2021, notarized on 23 November 

2021 by public notary Jasna Vasiljevic; 

 

 

  

Овај анекс је састављен у четири примерка, 

сваки на српском и енглеском језику, од 

којих два за Град и два за Инвеститора. 

This annex is signed in four copies, each in 

Serbian and English, of which two are held by 

the City and two are held by the Investor. 

  

ГРАД/CITY 

_____________________________ 

Симо Салапура 

Градоначелник/Mаyor 

ИНВЕСТИТОР/INVESTOR 

_______________________________ 

 

 

 


