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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) и 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 22.01.2021. године 
утврдило 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, на исти нема примедби и упућује га Скупштини 
града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     
 
 
 За известиоца по овој тачки одређује се Виолета Кучанда Богасениева.                          
 
 
 
       

  ПРЕДСЕДНИК 
                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 
 
 
 
ЈХ/ 



На основу члана 128. став 1. Статута града Зрењанина ( ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 17/20-пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној _____________2021. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 ОПРЕДЕЉУЈЕ СЕ део кат. парц. бр. 9282/1 ко Зрењанин I, који  је лоциран 

североисточно од кат. парц. бр. 9282/7 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.   
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20-пречишћен текст), предвиђено је да Скупштина града доноси 
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

Имајући у виду да је од значајног интереса за Град да има у својини некретнине  
опредељене за стамбену подршку лицима из угрожених група, те да је Град исказао 
интерес да конкурише на конкурсу УНОПС-а ( United Nations Office for Project 
Services) за изградњу намењену збрињавању угрожених група са територије Града, 
предлаже се Скупштини града Зрењанина, да донесе закључак као у датом тексту. 

 
Обрадила:  
Шеф Одсека за имовинско-правне послове 
Виолета Кучанда Богасениева 
 
Начелник Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином: 
Мила Ратковић Панић 
                                               
 
                                                 НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                       Јасмина Малинић 

 


