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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 Са  11.  седнице  Скупштине  града  Зрењанина,  одржане  31.07.2021.  године  у
великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова. 

Седници је на почетку  присуствовало 42 одборника. 

Одсуство  са  данашње  седнице  пријавили  су  одборници:  Кристина  Видрач,
Данко Ђокић, Љиљана Новаковић, Босиљка Божић, Данијела Мићевић, Ненад Дајић,
Зорица  Вучковић,  Данијела  Ракић,  Мирослав  Кириловић,  Снежана  Узелац  и  Зоран
Илић.

У току седнице приступила је одборница  Дубравка Краљ.

Седници  нису  присуствовали  следећи  одборници:  Бојана  Беговић,  Светлана
Вукобратовић  Новковић,  Бојан  Костреш,  Ненад  Јоксимовић,  Александар  Коровљев,
Жељко  Малушић,  Зорица  Маринковић,  Елеонора  Марјановић,  Александар  Мартон,
Саша Савић, Зоран Сандић, Дејан Чапо и Зоран Шемић. 

Поред  одборника  седници  су  такође  присуствовали:  Симо  Салапура,
Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Јелена Травар Миљевић и
Стојанка Вучковић, помоћнице Градоначелника; Милош Королија, заменик начелника
Градске управе; Светлана Грујић, секретар Скупштине града; Саша Кандић, Маринел
Мендреа, Радован Вишекруна, Драган Вулешевић, Драган Гуџев и др Миле Ковачевић,
чланови  Градског  већа; Немања  Малинић,  начелник Одељења  у  Градској  управи;
Еуђенија Бесу и Милутин Ђуришић, заменици начелника Одељења у Градској управи;
Драган  Ћапин и  Златинка  Јефтић,  руководиоци  Служби у  Градској  управи;  Марија
Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској управи; Милица Самарџија,
шеф  Одсека  у  Градској  управи;  Снежана  Вучуревић,  начелник  Средњобанатског
управног округа; Илија Свилар, директор ЈКП  ''Градска топлана'' Зрењанин;  Снежана
Ђорђевић,  представник  ЈКП  ''Чистоћа  и  зеленило''  Зрењанин;  Горан  Миливојев,
представник ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин; Александар Јанков, Александар
Мартинов 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  у складу  са  чланом  41.  став  2. Пословника Скупштине  града
Зрењанина,  обавестио одборнике да је Славиша Влачић поднео оставку на функцију
члана  Градског  већа  града  Зрењанина,  заведену у  Одсеку  за  послове  писарнице  и
пријем странака, Градске управе града Зрењанина дана 30.07.2021. године. 

У вези са напред наведеним, председник је констатовао да је Славиши Влачићу
престао  мандат  члана  Градског  већа  града  Зрењанина  даном  подношења  оставке
односно дана 30.07.2021. године о чему ће се донети посебно Решење.



Затим је  председник  обавестио одборнике да  су одборници Српске  напредне
странке  дана 12.07.2021.  године доставили председнику Скупштине, списак чланова
одборничке групе коју чине  42  одборника и који је потписао сваки члан одборничке
групе. На достављеном списку је назначен председник и заменик председника, те је у
складу са чланом 43. став 4. Пословника Скупштине града Зрењанина конституисана
одборничка  група  у  Скупштини  града  Зрењанина  под  називом  Одборничка група
''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ''.  

 Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 11.
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 10. седнице Скупштине града одржане дана 29.06.2021.
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  10.  седнице Скупштине града одржане дана  29.06.2021. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДРЖАНЕ 29.06.2021. 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
предлоге  дневног  реда на  основу  предлога  Градског  већа  града  Зрењанина,
Градоначелника  града,  ЈКП  ''Водовод  и  канализација''  Зрењанин, ЈКП  ''Чистоћа  и
зеленило'' Зрењанин и Комисије за персонална питања.

Пошто 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  задуживању  града  Зрењанина  ради  финансирања
капиталних инвестиција

2. Избор члана Градског већа 

3.  Предлог  Одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  пословном  простору  града
Зрењанина 

4. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града Зрењанина за 2021. годину

5.  Извештај  о  пословању  ЈКП  ''Водовод  и  канализација''  Зрењанин  за  2020.
годину 
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6. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило''  Зрењанин за 2020. годину 

7. Извештај о раду Месних заједница за 2020. годину

8.  Предлог  Решења о  разрешењу председника,  чланова,  секретара  и  њихових
заменика Градске  изборне  комисије у сталном саставу у Зрењанину

9. Предлог Решења о образовању и именовању председника, чланова, секретара
и њихових заменика Градске  изборне  комисије у сталном саставу у Зрењанину

10. Предлог Решења о престанку мандата директора ЈКП “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин

11.  Предлог  Решења  о  именовању  в.д. директора  ЈКП “Чистоћа  и  зеленило”
Зрењанин

12. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП “Градска топлана”
Зрењанин

13.  Предлог  Решења  о  именовању  в.д. директора  ЈКП  “Градска  топлана”
Зрењанин

14.  Предлог  Решења  о  престанку  мандата  в.д.  директора  ЈКП  “Пијаце  и
паркинзи” Зрењанин

15.  Предлог  Решења  о  именовању  в.д.  директора  ЈКП  “Пијаце  и  паркинзи”
Зрењанин

16. Предлог Решења о разрешењу  директора Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин

17.  Предлог  Решења  о  именовању  в.д. директора  Јавне  установе  ''Спортски
објекти'' Зрењанин

18.  Предлог  Решења о измени Решења о образовању и постављењу  Градског
штаба за ванредне ситуације

19. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе  “1.
октобар” Ботош 

20.  Предлог  Решења  о  именовању   члана  Школског  одбора  Основне  школе
“1.октобар” Ботош 

21.  Предлог  Решења  о  именовању   члана  Школског  одбора  Основне  школе
“Стеван Книћанин” Книћанин 

22.  Предлог  Решења  о  разрешењу   члана  Школског  одбора  Основне  школе
“Александар Сабовљев” Ечка 

23.  Предлог  Решења  о  именовању   члана  Школског  одбора  Основне  школе
“Александар Сабовљев” Ечка 
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24. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе
“Свети Сава” Стајићево 

25.  Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе
“Свети Сава” Стајићево 

26. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Електротехничке
и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин 

27. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Електротехничке
и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин 

28. Предлог Решења о разрешењу  чланова  Школског одбора Основне школе
''Бранко Ћопић'' Лукићево

29. Предлог Решења о именовању  чланова  Школског одбора Основне школе
''Бранко Ћопић'' Лукићево

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

ТАЧКА:   1  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања 
 капиталних инвестиција

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

О Д Л У К А
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА РАДИ ФИНАНСИРАЊА

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

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

ТАЧКА:   2  .  
ПРЕДМЕТ: Избор члана Градског већа 

Председник је обавестио одборнике да сагласно члану 55. став 5. Статута града
Зрењанина Градоначелник предлаже кандидате за чланове Градског већа.

Затим је упознао одборнике да у складу са чланом 45. став 1. и чланом 66. став 5.
Закона о локалној самоуправи,  чланом 55. став 4. Статута града Зрењанина  и чланом
34.  став  2.  Пословника  Скупштине  града Зрењанина,  чланове Градског  већа  бира
Скупштина тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник је позвао Градоначелника да предложи кандидата за члана Градског
већа. 
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Градоначелник је предложио следећег кандидата за члана Градског већа: 

- ДРАГАНА ЋАПИНА, дипломираног економисту

Председник  је  затим  отворио  претрес  о  предложеном  кандидату  за члана
Градског већа.  

Пошто се нико није јавио за реч, председник је закључио претрес и обавестио
одборнике да  се  према члану 34.  став 3. Пословника Скупштине града Зрењанина, на
избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа примењују
одредбе Пословника које се односе на одлучивање одборника тајним гласањем. 

Саглано  члану  93.  став  1.,  2.  и  3.  Пословника  Скупштине  града  Зрењанина
председник  је  предложио  три  члана  Комисије  за  утврђивање  резултата  гласања,  а
председник Комисије је најстарији одборник из реда чланова Комисије. 

Председник је предложио Комисију у саставу:

1. Славко Шућуровић, за председника
2. Вања Лучић, за члана
3. Будимир Будимир, за члана

Председник је  ставио предлог на гласање и након гласања констатовао да  је
већином гласова изабрана Комисија за утврђивање резултата гласања. 

Председник је  затим дао паузу од 10 минута и  позвао Службу да заједно са
Комисијом припреми гласачке листиће.  

После паузе председник је позвао одборнике да редом како буду прозивани од
секретара Скупштине града преузму гласачки листић  ради обављања гласања. 

Затим је председник обавестио одборнике да се гласање обавља у сали у којој се
налази гласачка кутија и позвао одборнике да приступе гласању како буду прозивани.

Након  гласања,  председник  је  дао  паузу  од  20 минута  како  би  Комисија
утврдила резултате гласања. 

После паузе председник је обавестио одборнике да је Комисија предала гласачке
листиће и потписани записник о резултату гласања. 

Затим је председник објавио следеће утврђене резултате гласања:

- да је неупотребљено 24 гласачких листића који су стављени у посебан омот и
запечаћени

- да је гласало укупно 43 одборника 
-  да  у  гласачкој  кутији  има  43  гласачких  листића  (употребљени  гласачки

листићи)
- да је 1 неважећи гласачки листић
- да је број гласова ''ЗА'' кандидата за члана Градског већа 40
- да је број гласова ''ПРОТИВ'' канидата за члана Градског већа 2

Председник је  констатовао  да  је  на основу резултата  гласања, Драган Ћапин
изабран  већином гласова  од  укупног броја  одборника  за члана Градског  већа,  те  је
Скупштина града Зрењанина донела следеће решење
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

I

 ДРАГАН  ЋАПИН, дипл.економиста,  бира  се  за  члана  Градског  већа  града
Зрењанина. 

II

 Решење ступа на снагу даном доношења и објављује  се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Председник Скупштине града је честитао члану Градског већа на избору.  

ТАЧКА:   3  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о пословном 
 простору 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

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ

ПРОСТОРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

ТАЧКА:   4  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта 
 у јавној својини града Зрењанина 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 Измене  и  допуне  Програма  и након  гласања констатовао  да  је
већином гласова донета

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

 Измена и допуна Програма се  прилаже  Изводу  из  записника  и  чини  његов
саставни део.
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ТАЧКА:   5  .  
ПРЕДМЕТ: Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин 
 за 2020. годину 
 

Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Зоран Илић.

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

З А К Љ У Ч А К 

1.  ПРИХВАТА  СЕ Извештај  о  пословању  ЈКП  “Водовод  и  канализација”
Зрењанин  за  2020.  годину  који  је  усвојио  Надзорни  одбор  предузећа  на  седници
одржаној дана 21.06.2021. године под бројем: 1832.

 2. 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.

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни
део.

ТАЧКА:   6  .  
ПРЕДМЕТ: Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 
 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

З А К Љ У Ч А К 

  1.  ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању ЈКП “Чистоћа и зеленило” за 2020.
годину Зрењанин  који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана
28.05.2021. године под бројем: 01-19/17-3.

 2. 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.

Извештај о пословању се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни
део.
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ТАЧКА:   7  .  
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Месних заједница 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

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду месних заједница за 2020. годину. 

 2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
 - Свим месним заједницама на територији града Зрењанина,
 -  Одељењу за  друштвене  делатности -  Одсеку за  месне  заједнице и  бирачки
списак, 
 -  Служби  Скупштине  града,  Градоначелника  и  Градског  већа  –  Одсеку  за
послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,  
 - Архиви.

Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

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  назив  тачке 27.  ''Предлог  Решења  о  именовању  три  члана  Школског  одбора
Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин''  утврђеног дневног
реда  промени  у  ''Предлог  Решења  о  именовању  два члана  Школског  одбора
Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин''. 

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 скину:

 - Тачка  10.  Предлог Решења о престанку мандата директора ЈКП “Чистоћа и
зеленило” Зрењанин

-  Тачка  11.  Предлог  Решења  о  именовању  в.д. директора  ЈКП  “Чистоћа  и
зеленило” Зрењанин

- Тачка  12.  Предлог Решења о престанку мандата  в.д. директора ЈКП “Градска
топлана” Зрењанин

- Тачка 13. Предлог Решења о именовању в.д. директора ЈКП “Градска топлана”
Зрењанин

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

 
Затим је  председник  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: 
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-  ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних и постављених лица и запослених у органима града Зрењанина'' и да то
буде предпоследња тачка утврђеног дневног реда и

-  ''Предлог  Закључка  о  стављању  ван  снаге  Закључка  о  прихватању
Самоиницијативног  предлога  Пројекта  јавно-приватног  партнерства  реконструкције,
изградње,  доградње,  дугогодишњег  одржавања  и  обезбеђивања  доступности
саобраћајне  инфраструктуре  у  делу  локалне  путне  мреже  на  територији  града
Зрењанина, са јавним плаћањем који је донет на седници Скупштине града одржаној
дана 05. јула 2017. године'' и да то буде последња тачка 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 назив тачке  27.: ''Предлог Решења о именовању три члана Школског
одбора  Електротехничке  и  грађевинске  школе  ''Никола Тесла''  Зрењанин''  утврђеног
дневног реда промени у  ''Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора
Електротехничке  и  грађевинске  школе  ''Никола Тесла''  Зрењанин''  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 назив тачке 27.: ''Предлог Решења о
именовању три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола
Тесла''  Зрењанин'',  промењен  и  гласи:  ''Предлог Решења  о  именовању  два  члана
Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин''.

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  са  истог  скине  тачка  10.:  ''Предлог  Решења  о  престанку  мандата
директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног
реда помере у складу са неведеном изменом 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. ''Предлог
Решења о престанку мандата директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин'' и остале
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом. 

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 са истог скине тачка 11.: ''Предлог Решења о именовању в.д. директора
ЈКП “Чистоћа и  зеленило” Зрењанин'' а  да  се  остале  тачке  утврђеног  дневног  реда
помере у складу са неведеном изменом  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 11. ''Предлог
Решења о  именовању в.д. директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин''  и остале
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом. 
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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 са истог скине тачка 12.:  ''Предлог Решења о престанку мандата  в.д.
директора ЈКП “Градска  топлана” Зрењанин''  а да се остале тачке утврђеног дневног
реда помере у складу са неведеном изменом 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 12. ''Предлог
Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин'' и остале
тачке утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом. 

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 са истог скине тачка 13.: ''Предлог Решења о именовању в.д. директора
ЈКП “Градска топлана” Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере
у складу са неведеном изменом  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 13. ''Предлог
Решења о именовању в.д. директора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин''  и остале тачке
утврђеног дневног реда се померају у складу са наведеном изменом. 

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 измени Одлуке
о коефицијентима за обрачун и исплату плата  изабраних  и  постављених  лица  и
запослених у органима града Зрењанина''  и да то буде предпоследња тачка 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  исти  допуњен тачком  ''Предлог
Одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и
постављених лица и запослених у органима града Зрењанина''  и то је  предпоследња
тачка 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 стављању
ван  снаге  Закључка  о  прихватању  Самоиницијативног  предлога  Пројекта  јавно-
приватног партнерства реконструкције, изградње, доградње, дугогодишњег одржавања
и обезбеђивања доступности саобраћајне инфраструктуре у делу локалне путне мреже
на  територији  града  Зрењанина,  са  јавним  плаћањем  који  је  донет  на  седници
Скупштине града одржаној дана 05. јула 2017. године''  и да то буде последња тачка
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 

О измени  утврђеног  дневног  реда  тако  да  је  исти  допуњен тачком ''Предлог
Закључка о стављању ван снаге Закључка о прихватању Самоиницијативног предлога
Пројекта  јавно-приватног  партнерства  реконструкције,  изградње,  доградње,
дугогодишњег одржавања и обезбеђивања доступности саобраћајне инфраструктуре у
делу локалне путне мреже на територији града Зрењанина, са јавним плаћањем који је
донет  на  седници  Скупштине  града  одржаној  дана  05.  јула  2017.  године''  и  то  је
последња тачка утврђеног дневног реда.

ТАЧКА:   8  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу председника, чланова, 
 секретара и њихових  заменика Градске  изборне  комисије 
 у сталном саставу 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 Решења и након гласања констатовао 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,
 

3. ИВАНА ПОПОВ,  дипл. правник,  именована на предлог одборничке групе
AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

 4. МАРИЈА МИЛИШИЋ,  дипл.  правник,  именована на предлог одборничке
групе AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

 5. МИЛОРАД  МИРКОВ,  дипл.  правник,  именован  на  предлог  одборничке
групе СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ,

 6. ЈЕЛЕНА ПАВИЋЕВИЋ, дипл. правник, именована на предлог одборничке
групе СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ,
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 7. СЛАВКО ЖИВА,  адвокат,  именован на предлог одборничке групе ЛИГЕ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК,

8. ГОРДАНА  ГАЋИНА,  правник,  именована  на  предлог  одборничке  групе
''НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА”.

 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  БУРСАЋ,  дипл. правник,  именована на предлог одборничке групе

AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

 3. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе
AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

 4. ЈЕЛЕНА ПИРИЋ,  дипл. правник, именована на предлог одборничке групе
AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

5. НЕМАЊА ГАВРАНИЋ,  адвокат, именован  на  предлог  одборничке  групе
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ,
 
 6. МИЛОМИР ПЕТКОВИЋ, правник, именован на предлог одборничке групе
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ,

            7. БРАНИСЛАВА  ЈОВАНОВ,  дипл.  правник,  именована на  предлог
одборничке групе ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК,

8. ИВАН ТОДОРОВ,  дипл правник,  именован на  предлог одборничке групе
''НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА''.

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА:
- СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, 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, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) 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. 17/20 – пречишћен текст) утврђена је надлежност Скупштине града,  а
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чланом 128.  став  1.  регулисано  је  да Скупштина доноси одлуке,  друге  опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

 Одредбом  члана  48.  став  2.  и  3.  Пословника  Скупштине  града  Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) регулисано је
да предлог за разрешење члана радног тела, између осталих, може поднети и Комисија
за персонална питања. Скупштина одлучује о разрешењу и избору новог члана радног
тела на истој, а најкасније на наредној седници.
 С  обзиром  да  су  конституисане  све  одборничке  групе  у  Скупштини  новог
сазива, то је неопходно 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду  у року од 24 часа

од доношења Решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јовану Станков,          

 2. Горану Миливојев, 
3. Ивани Попов, 

 4. Марији Милишић, 
 5. Милораду Мирков,
            6. Јелени Павићевић, 

7. Славку Жива,
8. Гордани Гаћина,

 9. Милану Мркшић, 
 10. Ивани Којчић, 

11. Сањи Бурсаћ,  
12. Јелени Табачки, 
13. Јелени Пирић,  
14. Немањи Гавранић,  
15. Миломиру Петковић, 
16. Бранислави Јованов, 
17. Ивану Тодоров, 

 18. Светлани Грујић,
 19. Одељењу за финансије,
 20. Служби за послове Скупштине града,  Градоначелника и Градског већа,

21. Архиви.

ТАЧКА:   9  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и именовању председника, 
 чланова, секретара и њихових заменика Градске  изборне  комисије 
 у сталном саставу у Зрењанину

Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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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

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).

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 – ЗА НАШУ ДЕЦУ  -   4 члана и
њихове заменике,

- одборничке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА - 2 члана и њихове заменике,
           -  одборничке групе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВОЈВОДИНЕ - 1 чланa и његовог заменика,

- одборничке групе  ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - 1 члана и његовог
заменика и
            - одборничке групе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - 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 – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
 

ЗА ЧЛАНОВЕ:

            2.  ГОРАН МИЛИВОЈЕВ,  дипл.  правник,  на предлог одборничке групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

3.  ИВАНА ПОПОВ, дипл.  правник,  на  предлог  одборничке  групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
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4. ЉУБИША РИКАЛО, адвокат, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

 5.  МИЛАН  МРКШИЋ,  дипл.  правник, на  предлог  одборничке  групе
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА,

6.  НЕМАЊА  ГАВРАНИЋ,  дипл. правник, на  предлог  одборничке  групе
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА,

 7.  СЛАВКО ЖИВА,  адвокат,  на предлог одборничке групе ВОЈВОЂАНСКИ
ФРОНТ - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ,

8. СРЕДО  ПАЈИЋ,  дипл. економиста,  на  предлог  одборничке  групе
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ,

            9.  МАРИЈА БОДО ПОТУРИЦА,  васпитач, на предлог одборничке групе
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА.

ЗА СЕКРЕТАРА:

- СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипл. правник.

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

 1.  ИВАНА  КОЈЧИЋ,  дипл.  правник,  на  предлог  одборничке  групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

 ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:

2.  САЊА  БУРСАЋ, дипл.  правник, на  предлог  одборничке  групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

            3. ЈЕЛЕНА  ТАБАЧКИ,  дипл.  правник, на  предлог  одборничке  групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

4.  ЈЕЛЕНА  ПИРИЋ, дипл.  правник,  на  предлог  одборничке  групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

5.  ЈЕЛЕНА  ПАВИЋЕВИЋ,  дипл. правник, на  предлог  одборничке  групе
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА,

6.  МИОДРАГ  ЛАНИШТАНИН,  дипл. аналитичар, на  предлог  одборничке
групе  СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА,

7.  БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВ,  дипл.  правник, на  предлог  одборничке  групе
ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ,

 8. ГОРАН ВАШАШ,  дипл. инжењер  инд. менаџмента, приватни предузетник,
на предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ,

            9.  ГАБРИЈЕЛА ТОТ САКАЛ, дипл. правник, на предлог одборничке групе
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА.
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 ЗА ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА:

- МАРИЈА МИЛИШИЋ, 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.

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. став 1.  Закона о локалним изборима (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20)
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. 17/20 – пречишћен текст) 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.  17/20 –  пречишћен  текст  и  33/20) регулисано  је  да
Скупштина  може  образовати  стална  или  повремена  радна  тела,  ради  разматрања  и
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решавања  одређених  питања из  своје  надлежности  и  да  Скупштина  као  радна  тела
оснива комисије и савете.

С  обзиром  да  су  конституисане  све  Одборничке  групе  у  Скупштини  града
Зрењанина  новог  сазива  и  да  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. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

            1. Јовану Станков,          
 2. Горану Миливојев, 

3. Ивани Попов, 
 4. Љубиши Рикало, 
  5. Милану Мркшић,
 6. Немањи Гавранић,
            7. Славку Жива, 
 8. Среди Пајић,  
 9. Марији Бодо Потурица,  
 10. Ивани Којчић, 
 11. Сањи Бурсаћ, 

12. Јелени Табачки, 
13. Јелени Пирић,  
14. Јелени Павићевић, 
15. Миодрагу Лаништанин, 
16. Бранислави Јованов, 
17. Горану Вашаш, 

 18. Габријели Тот Сакал,
 19. Светлани Грујић, 
 20. Марији Милишић,
 21. Одељењу за финансије,
 22. Служби за послове Скупштине града,  Градоначелника и Градског већа,

23. Архиви.

ТАЧКА:   10  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора 
 ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин

Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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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

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН

I

 ГОРАНУ  СТАРЧЕВИЋУ,  дипломираном  инжењеру  за  развој  машинства,
ПРЕСТАЈЕ  МАНДАТ вршиоца  дужности  директора  Јавног  комуналног  предузећа
“Пијаце и паркинзи” Зрењанин, услед смрти.

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”, бр.15/16 и
88/19), регулисано је, између осталог, да мандат директора престаје истеком периода на
који  је  именован,  оставком и  разрешењем,  а  чланом 49.  став  1.  тачка  7.  да  мандат
директора престаје у другим случајевима прописаним законом.
     Чланом 36. став 1.  тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава  надзорни одбор и директора јавног предузећа 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 47. Статута Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина” бр. 17/13 и 14/17), регулисано је, између осталог, да
мандат директора престаје и у другим случајевима регулисаним законом.
     Горан  Старчевић  именован  је  за  вршиоца  дужности  директора  Јавног
комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, решењем Скупштине града број:
06-129-48/19-I, дана 18.12.2019. године, Решењем Скупштине града број 06-129-48/19-I
(“Службени лист  града  Зрењанин”,  бр.  32/19),  а  увидом у  Извод  из  матичне  књиге
умрлих, утврђено је да је преминуо дана 23. марта 2021. године.

Комисија  за  персонална  питања  утврдила  је  предлог  решења  о  престанку
мандата  вршиоца  дужности  директора  јавног  комуналног  предузећа  “Пијаце  и
паркинзи” Зрењанин из горе наведеног разлога.

   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:
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1. Јавном комуналном предузећу “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, 
2. А р х и в и. 

ТАЧКА:   11  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању в.д. директора 
 ЈКП “Пијаце и паркинзи” 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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН

I

 АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВ, мастер економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” 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

     Чланом 52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19),  регулисано  је,  између  осталог,  да  се  вршилац  дужности  директора  може
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а
период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године. Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа прописане законом.
    Чланом 36. став 1.  тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20- пречишћени текст), утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава  надзорни  одбор  и  директора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  и  доноси
одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, 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 Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
(“Службени  лист  града  Зрењанина”  бр.  17/13,  29/16  и  14/17), утврђено  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
Александра Мартинова  за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
“Пијаце и паркинзи” Зрењанин.

  На  основу  предлога  Комисије  за  персонална  питања,  Скупштина  града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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    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. Александру Мартинов, Зрењанин, Томићева бр. 4,
2. Јавном комуналном предузећу “Пијаце и паркинзи” Зрењанин,
3. А р х и в и. 

ТАЧКА:   12  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу директора Јавне установе 
 ''Спортски објекти'' 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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”

ЗРЕЊАНИН

I

 БОЈАН МИЈАТОВ, дипл. проф физичке културе, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
директора Јавне установе “Спортски објекти” 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 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено 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 20 став.  Статута  Јавне  установе  “Спортски  објекти”   Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 22/10,5/11,32/12, 29/13 и 29/16),  регулисано је,
између осталог, да ће оснивач Установе разрешити директора и пре истека мандата на
лични захтев.
     Бојан  Мијатов,  именован  је  за  директора  Јавне  установе  “Спортски  објекти”
Зрењанин,   решењем Скупштине града број 06-19-53/17-I, дана 14. 02. 2017. године,
(“Службени лист града Зрењанин”, број 5/17).
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     Комисија  за  персонална  питања  утврдила  је  предлог  Решења  о  разрешењу.
директора    Јавне установе “Спортски објекти”  Зрењанин, из разлога што је именовани
поднео писану оставку, дана 16.06.2021. године..

   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 Мијатову, Зрењанин, Ул. Истарска бр. 16
2. Јавној установи “Спортски објекти” Зрењанин  
3. А р х и в и. 

ТАЧКА:   13  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању в.д. директора Јавне установе 
 ''Спортски објекти'' 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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

“СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН

I

 ДАНИЈЕЛ ШЕБЕЗ,  дипл. економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности
Јавне установе “Спортски објекти” 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

     Чланом 36. став 1.  тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20- пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града,  именује и
разрешава  надзорни  одбор  и  директора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  и  доноси
одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да  Скупштина града  доноси  одлуке, друге опште акте,  наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.

Чланом 20а. Статута Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (“Службени
лист града Зрењанина”, бр. 22/10, 5/11, 32/12, 29/13 и 29/16), регулисано је да оснивач
може  именовати  вршиоца  дужности  Директора  Установе  и  да  в.д.  директора  може
обављати ту функцију најдуже једну годину.     
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Комисија  за  персонална  питања  утврдила  је  предлог  Решења  о  именовању
Данијела Шебеза  за вршиоца дужности директора Јавне установе “Спортски објекти”
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. Данијелу Шебез, Банатски Деспотовац, Симе Шолаје бр. 47,
2. Јавној установи “Спортски објекти” Зрењанин
3. А р х и в и. 

ТАЧКА:   14  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о измени Решења о образовању и постављењу 
 Градског штаба за ванредне ситуације

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  И ПОСТАВЉЕЊУ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 

I

У Решењу о образовању и постављењу Градског штаба за ванредне ситуације
(''Службени лист града Зрењанина'', број 28/20), тачка II. мења се и гласи:

''II''

 Градски Штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) чине командант
Штаба, заменик команданта, начелник Штаба и деветнаест чланова Штаба:

 КОМАНДАНТ ШТАБА: Симо Салапура, Градоначелник.

 ЗАМЕНИК  КОМАНДАНТА  ШТАБА:  Саша  Сантовац,  заменик
Градоначелника.

 НАЧЕЛНИК  ШТАБА:  Рада  Јованов  Вуковић,  шеф  Одсека  за  управљање
ризицима и цивилном заштитом МУП-а Републике Србије.

 ЧЛАНОВИ ШТАБА:
 1. Милош Королија, заменик начелника Градске управе града Зрењанина,
 2. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник Одељења за урбанизам у Градској управи,
 3. Зоран Протић, директор ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин,
 4. Лидија Крчмаров, кабинет Градоначелника,
 5. Миодраг Пјешчић, директор ВДП “Средњи Банат” Зрењанин,
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 6. Др Миле Ковачевић, члан Градског већа задужен за здравство,
 7. Оливера Лисица, директор Центра за социјални рад Зрењанин,
 8. Милош Крајновић, капетан, представник Војске Србије,
 9. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин,
 10.  Мирослав  Сладојевић,  шеф  Одсека  за  одбрану  и  ванредне  ситуације  у
Градској управи,
 11. Дарко Бошњак, директор Ветеринарског специјалистичког института,
 12. Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста Зрењанин,
 13. Предраг Бодирога, в. д. директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин,
 14. Горан Краварушић, директор “ЈП за урбанизам Зрењанин”,,
 15.  Немања  Малинић,  начелник  Одељења  комуналне  милиције,  одбране,
ванредних ситуација и заједничких послова у Градској управи,
  16. Звонко Ракић, секретар Ватрогасног савеза Зрењанин,
  17.  Вукица  Ђапић  Атанацковић,  генерални  секретар  Спортског  савеза  града
Зрењанина,
 18. Милан Радаковић, Актив директора средњих школа,
 19. Драгана Богојевић, Актив директора основних школа.

II

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

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
 1. Симу Салапури, Градоначелнику,
 2. Саши Сантовцу, заменику Градоначелника,
 3. Ради Јованову Вуковићу,
 4. Милошу Королији,
 5. Љиљани Пецељ Лубурић,
 6. Зорану Протићу,
 7. Лидији Крчмаров
 8. Миодрагу Пјешчићу,
 9. Милу Ковачевићу,
 10. Оливери Лисица,
 11. Милошу Крајновићу,
 12. Зорану Јарићу,
 13. Мирославу Сладојевићу,
 14. Дарку Бошњаку,
 15. Александри Танасијевић,
 16. Предрагу Бодироги,
 17. Горану Краварушићу,
 18. Немања Малинић,
 19. Звонку Ракићу,
 20. Вукици Ђапић Атанацковић, 
 21. Милану Радаковићу,
 22. Драгани Богојевић,
 23. Одељењу за финансије,
 24. Архиви.

23



ТАЧКА:   15  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора 
 Основне школе “1. октобар” Ботош 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “1.

ОКТОБАР” БОТОШ

I

      ДРАГАНА ГРУЈИЋ,  наставник разредне наставе, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
члана  Школског  одбора  Основне  школе  “1.  октобар” Ботош,  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

 Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћен  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
      Драгана  Грујић  именована  је  за  члана  Школског  одбора  Основне  школе  “1.
октобар” Ботош решењем Скупштине града Зрењанина, број 06-52-66/18-I, дана 15. јуна
2018.  године  (“Службени  лист  града  Зрењанина”,  број  15/18),  као  представник
запослених. 
      Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу  члана Школског одбора  Основне школе  “1.октобар”  Ботош и то Драгане
Грујић из разлога што је именована преминула.
  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.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Основној школи “1.октобар” Ботош,
2. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту

животне средине и 
3.  А р х и в и.

ТАЧКА:   16  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Школског одбора 
 Основне школе “1.октобар” Ботош 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“1. OKTOБАР” БОТОШ

I

     СВЕТЛАНА ПАНДУРСКИ, учитељ, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора
Основне школе “1. октобар” Ботош, 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

 Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћен  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
      Наставничко веће Основне школе “1. октобар” Ботош, као овлашћени предлагач,
предложило је да се за члана Школског одбора ове школе, из реда запослених именује
Светлана Пандурски.
      Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању  члана Школског одбора  Основне школе “1. октобар” Ботош и то Светлане
Пандурски, као представника запослених.
  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. Светлани Пандурски, Ботош, Тозе Марковића бб,
2. Основној школи “1. октобар” Ботош,
3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту

животне средине и 
4. А р х и в и.

ТАЧКА:   1  7  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Школског одбора 
 Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН

I

        ДАРКО ЂОРЂЕВИЋ,  техничар компјутерског управљања, ИМЕНУЈЕ СЕ  за
члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин, као представник
јединице локалне самоуправе.

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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћени  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
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чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
      Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин и то
Дарка Ђорђевића, као представника јединице локалне самоуправе.
  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. Дарко Ђорђевић, ул. Војвођанска 118, Книћанин,
2. Основној школи “Стеван Книћанин” Книћанин,
3.  Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту

животне средине и 
4. А р х и в и.

ТАЧКА:   18  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора 
 Основне школе “Александар Сабовљев” Ечка 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА

I

      НЕВЕНКА  ДУРАКОВИЋ,  пензионер, РАЗРЕШАВА  СЕ  дужности  члана
Школског  одбора  Основне  школе  “Александар  Сабовљев” Ечка,  као  представник
јединице локалне самоуправе.

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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног
закона одређени су,  између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат
чланова школског одбора.
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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
17/20  -  пречишћен  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
       Невенка  Дураковић  именована  је  за  члана  Школског  одбора  Основне  школе
“Александар Сабовљев” Ечка решењем Скупштине града Зрењанина, број 06-52-68/18-
I,  дана  15.  јуна  2018.  године  (“Службени  лист  града  Зрењанина”,  број  15/18),  као
представник јединице локалне самоуправе.
       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Александар Сабовљев” Ечка и то
Невенке Дураковић, из разлога што је именована преминула.
  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. Основној школи “Александар Сабовљев” Ечка,
 2. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 3. А р х и в и.

ТАЧКА:   19  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Школског одбора 
 Основне школе “Александар Сабовљев” Ечка 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” ЕЧКА

I

    ЛУЧИЈА МЕНДРЕА,  инг. прехрамбене технологије, ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана
Школског  одбора  Основне  школе  “Александар  Сабовљев” Ечка,  као  представник
јединице локалне самоуправе.

II
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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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћен  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању члана Школског одбора Основне школе “Александар Сабовљев” Ечка и то
Мендреа Лучије као представника јединице локалне самоуправе.
  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.Мендреа Лучији, ул. Београдска 2а, Ечка
 2. Основној школи “Александар Сабовљев” Ечка,
 3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 4. А р х и в и.

ТАЧКА:   20  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора 
 Основне школе “Свети Сава” Стајићево 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“СВЕТИ САВА” СТАЈИЋЕВО

I
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   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности члана  Школског одбора  Основне школе “Свети
Сава” Стајићево, 
 - ВАЊА ЛУЧИЋ,  дипломирана новинарка, као представник јединице локалне
самоуправе,
     -  ДАРКО  ЈОВАНОВИЋ,  техничар  друмског  саобраћаја,  као  представник
јединице локалне самоуправе.

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, 10/19 и 6/20) 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
17/20  -  пречишћени  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
       Вања Лучић и Дарко Јовановић именовани су за члана Школског одбора Основне
школе “Свети Сава” Стајићево Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-75/18-
I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 15/18). 
   Вања Лучић и Дарко Јовановић поднели су писану оставку на дужност члана
Школског одбора Основне школе “Свети Сава” Стајићево, као представници јединице
локалне самоуправе.          

Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу два члана Школског одбора  Основне школе “Свети Сава” Стајићево и то
Вање Лучић и Дарка Јовановића, као представнике јединице локалне самоуправе.
  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. Вањи Лучић
 2. Дарку Јовановићу
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 3. Основној школи “Свети Сава” Стајићево,
 4.  Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 5. А р х и в и.

ТАЧКА:   21  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора 
 Основне школе “Свети Сава” Стајићево 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“СВЕТИ САВА” СТАЈИЋЕВО

I
               
  ИМЕНУЈУ  СЕ  за члана  Школског  одбора  Основне  школе  “Свети  Сава”
Стајићево,

 -  ДАЛИБОР  ПАЛАНАЧКИ,  угоститељ,  као  представник  јединице  локалне
самоуправе,
 -  СРЂАН  КОЈЧИЋ,  електотехничар  рачунара,  као  представник  јединице  локалне
самоуправе.

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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћени  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању два члана  Школског одбора  Основне школе “Свети Сава” Стајићево и то
Паланачки Далибора и Којчић Срђана, као представнике јединице локалне самоуправе.
  На  основу  предлога  Комисије  за  персонална  питања,  Скупштина  града
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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. Далибор Паланачки, ул. Раде Срданова бр.7, Стајићево
 2. Срђан Којчић, улица Милоша Јованова бр. 4, Стајићево
 3. Основној школи “Свети Сава” Стајићево,
 4.  Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 5. А р х и в и.

ТАЧКА:   22  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора
 Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” 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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И

ГРАЂЕВИНСКЕ  ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН

I

 РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана  Школског  одбора  Електротехничке  и
грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин,

      -  ЗОРАН ЈУАНИН, дипл. инжењер електротехнике, као представник запослених и
      -  ЕВИЦА МАРИНКОВИЋ, пензионер, 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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
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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
17/20  -  пречишћен  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
     Зоран Јуанин и Евица Маринковић именовани су за  чланове Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-81/18-I, дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града
Зрењанина”, бр. 15/18), као представник запослених и представник родитеља.
  Зоран Јуанин је 20. јануара 2020. године преминуо, а дете Евице Маринковић
није  више ученик  ове  школе,  тако да  је  престао  основ да  именовани буду чланови
Школског одбора, и потребно је разрешити их.
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу два члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла”  Зрењанин  и  то  Зорана  Јуанина,  као  представника  запослених  и  Евице
Маринковић, 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. Евици Маринковић,
  2. Електротехничкој и грађевинској школи “Никола Тесла” Зрењанин,
 3.  Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 4. А р х и в и.

ТАЧКА:   23  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора
  Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” 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

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И

ГРАЂЕВИНСКЕ  ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН

I

  ИМЕНУЈУ  СЕ за  члана  Школског  одбора  Електротехничке  и  грађевинске
школе “Никола Тесла” Зрењанин,
 
     -  ЗОРИЦА ТРКУЉА МАРКОВИЋ,  професор српског језика и књижевности,
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као представник запослених и
            - ДРАГАНА ЂУРАНОВИЋ, шивач, 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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћен  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
     Наставничко  веће  Електротехничке  и  грађевинске  школе  “Никола  Тесла”
Зрењанин, као овлашћени предлагач, дало је предлог да се Зорица Тркуља Марковић
именује  за члана Школског одбора ове  школе,  као представник запослених,  а  Савет
родитеља, као овлашћени предлагач, дало је предлог да се Драгана Ђурановић изабере
за члана Школског одбора, као представник родитеља.         
        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању два члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола
Тесла”  Зрењанин  и  то  Зорице  Тркуља  Марковић,  као  представника  запослених  и
Драгане Ђурановић, 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. Зорици Тркуља Марковић, Зрењанин, ул. Саве Текелије 27 А,
        2. Драгани Ђурановић, Зрењанин, ул. Царинска бр. 43, 
        3. Електротехничкој и грађевинској школи “Никола Тесла” Зрењанин,

4.  Одељењу инспекција,  Одсеку просветне  инспекције  и инспекције за заштиту
животне средине и 

5. А р х и в и.

ТАЧКА:   24  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о разрешењу  чланова Школског одбора 
 Основне школе ''Бранко Ћопић'' Лукићево
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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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“БРАНКО ЋОПИЋ” ЛУКИЋЕВО

I
         
  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Бранко
Ћопић ” Лукићево,

 - представници јединице локалне самоуправе:

        - САЊА ДУПЉАНОВИЋ,  медицинска сестра
 - ЗДРАВКО КРСТИЋ, пензионер,
 - ЉУБИНКА ЖЕГАРАЦ, пензионер, 

 - представници запослених:

 - MИЉАНА ЛАЛОВИЋ, професор информатике, 
 - ГОРДАНА СТЕВАНОВИЋ, наставник биологије, 
 - МИЛЕНА АНТИН МИЛОВАНОВИЋ, наставник разредне наставе,

           - представници родитеља:

 - МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ, музички сарадник, 
 - ДАНИЈЕЛА ПАНИЋ и 
 - МАРИЈА НОВАКОВИЋ.

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, 10/19 и 6/20) 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
17/20  -  пречишћени  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
  Школски  одбор  Основне  школе  “Бранко  Ћопић”  у  Лукићеву,  именован  је
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Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-53-49/17-I,  дана 11. маја 2017. године,
(“Службени  лист  града  Зрењанина”,  број  14/17;  број  06-116-80/18-I од  20.12.2018.
године  и број:06-129-56/19-I дана 18.12.2019.  године,  на  период од  четири године и
истекао им је мандат на који су именовани.          

Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основне школе “Бранко Ћопић” Лукићева.
  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. Основној школи “Бранко Ћопић” Лукићево,
 2.  Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 3. А р х и в и.

ТАЧКА:   25  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора 
 Основне школе ''Бранко Ћопић'' Лукићево

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

“БРАНКО ЋОПИЋ” ЛУКИЋЕВО

I
               
  ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове  Школског одбора  Основне школе “Бранко Ћопић”
Лукићево:

- као представници јединице локалне самоуправе:

 1. САЊА ДУПЉАНОВИЋ,  струковни медицински радиолог
 2. ЗДРАВКО КРСТИЋ, пензионер

3. ЉУБИНКА ЖЕГАРАЦ, пензионер 

- као представници запослених:

1. ЈАСНА ХАЈДУКОВИЋ, васпитач
2. МИЛЕНА АНТИН МИЛОВАНОВИЋ, наставник разредне наставе
3. МИЉАНА ЛАЛОВИЋ, наставник математике

- као представници родитеља:

1. МИРА СИМИЋ, трговац
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2. САЊА БОРИЋ, пољопривредник и
3. ЗОРАНА НИКОЛИЋ, економиста.

              

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, 10/19 и 6/20) прописано је да
је орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 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
17/20  -  пречишћени  текст) утврђена  је  надлежност  Скупштине  града  Зрењанина,  а
чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
именовању чланова  Школског одбора  Основне школе “Бранко Ћопић” Лукићево и то
Сање Дупљановић, Здравка Крстића и Љубинке Жегарац, као представнике јединице
локалне  самоуправе,  Јасне  Хајдуковић,  Милене  Антин  Миловановић  и  Миљане
Лаловић  као  представике  из  реда  запослених,  Мире  Симић,  Сање  Борић  и  Зоране
Николића из реда 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. Сањи Дупљановић, ул. Чичина бр. 4, Лукићево
 2. Здравку Крстићу, ул. Светосавска бр. 31, Лукићево
 3. Љубинки Жегарац, ул. Павла Горанина бр. 24, Лукићево
 4. Јасни Хајдуковић, Бирчанинова бр. 81, Лукићево
 5. Милени Антин Миловановић, ул. Чичина бр. 75, Лукићево
 6. Миљани Лаловић, ул. Ивана Марковић бр. 12, Лукићево
 7. Мири Симић, ул. 1. Маја бб, Лукићево
 8. Сањи Борић, ул. Бирчанинова бр. 71, Лукићево
 9. Зорани Николић, ул. Бирчанинова бр. 11, Лукићево
 10. Основној школи “Бранко Ћопић” Лукићево,
 11. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и 
 12. А р х и в и.
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ТАЧКА:   26  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и 
 исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима 
 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

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ

ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У
ОРГАНИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

ТАЧКА:   2  7  .  
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка о прихватању
 Самоиницијативног предлога Пројекта јавно-приватног партнерства 
 реконструкције, изградње, доградње, дугогодишњег одржавања 

и обезбеђивања доступности саобраћајне инфраструктуре у делу локалне 
 путне мреже на територији града Зрењанина, са јавним плаћањем који је 
 донет на седници Скупштине града одржаној дана 05. јула 2017. године

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 

З А К Љ У Ч А К

 I.  СТАВЉА  СЕ  ВАН  СНАГЕ  Закључак  о  прихватању  Самоиницијативног
предлога  Пројекта  јавно-приватног  партнерства реконструкције,  изградње,  доградње,
дугогодишњег одржавања и обезбеђивања доступности саобраћајне инфраструктуре у
делу локалне путне мреже на територији града Зрењанина, са јавним плаћањем број 06-
87-81/17-I  који  је  донет  на  седници  Скупштине  града  одржаној  дана  5.  јула  2017.
године.

 II. Овај закључак примењује се од дана доношења.  

Овим је дневни ред седнице исцрпљен.

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

Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 11,32 часова.
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         СЕКРЕТАР                    ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
     Светлана Грујић                                Чедомир Јањић

ЈХ/
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