
 

БРOJ: 06-107/21-I 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 12. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 19.08.2021. године у 

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

 

 Седници је на почетку  присуствовало 52 одборника.  

 

 Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Милан Иванић, Славко 

Шућуровић, Радмила Марковић Маћешић, Данко Ђокић, Горан Томић, Божидар Коњик, 

Снежана Узелац и Зоран Илић. 

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Светлана 

Вукобратовић Новковић, Бојан Костреш, Дубравка Краљ, Жељко Малушић, 

Александар Мартон и Дејан Чапо.  

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Милош Королија, заменик начелника Градске управе; Саша Кандић, 

Маринел Мендреа, Драган Ћапин, Дејан Дамјановић и Стојко Јожеф, чланови Градског 

већа; Еуђенија Бесу, заменик начелника Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, 

руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца 

Службе у Градској управи; Снежана Вучуревић, начелник Средњобанатског управног 

округа; Милијана Будимир и Јелена Говедарица, представници ЈКП ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин; Марија Несторов, представник ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 

Зрењанин; Александар Мартинов, в.д. директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин; 

Илија Свилар, в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин; Драган Стајић, 

представник ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин; Драгомир Радованац, в.д. 

директора и Милица Вуковић, представник ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; 

Зоран Љуботина, директор Туристичке организације града Зрењанина; Данијел Шебез, 

в.д. директора ЈУ ''Спортски објекти'' Зрењанин; Дејан Карлечик, в.д. директора 

Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин; Милан Бјелогрлић, директор градске 

Народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин; Ванда Мицова Војводић, 

представник Историјског архива града Зрењанина; Душан Радишић, директор 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин; Невена Монтресор, в.д. 

директора Центра за пружање услуга социјалне заштите  града Зрењанина – Мост и 

представници средстава јавног информисања. 

 

   Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир 

Јањић. 

 

 Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за 

рад и пуноважно одлучивање.  

 

  Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 12. 

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 11. седнице Скупштине града одржане дана 31.07.2021. 

године и упитао одборнике да ли имају примедбе на достављени Извод из записника. 
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 

записника са 11. седнице Скупштине града одржане дана 31.07.2021. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 31.07.2021. 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, председника Скупштине града, ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, 

Туристичке организације града Зрењанина, Установе ''Резервати природе'' Зрењанин, 

Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин, Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 

Зрењанин, Народног музеја Зрењанин, Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 

Зрењанин, Историјског архива Зрењанин, Културног центра Зрењанина, Савремене 

галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин, Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин, Предшколске установе Зрењанин, Ценра за социјални рад града Зрењанина, 

Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина и Комисије за 

персонална питања.  

 

 Затим је председник обавестио одборнике да је поднет писани предлози за 

допуну предложеног дневног реда и да ће након читања предлога појединачно 

одборници одмах гласати о истом. 

 

 1. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

  

 - ''Захтев да се сазове ванредна седница Скупштине града Зрењанина у што 

краћем року сходно  члану 63. Пословника Скупштине града Зрењанина, те да се на тој 

седници расправља само о актуелној ситуацији у вези раскида уговора са Фабриком 

воде Зрењанин''  

 

 Одборник Александар Коровљев је образложио поднети  Предлог. 

 

  Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за 

допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова 

није усвојен наведени Предлог.  

 

 

 Пошто више није било предлога за измену или допуну предложеног дневног 

реда, председник је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи 
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Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 

2021. годину 

 

 2. Избор члана Градског већа  

 

 3. Постављење заменика секретара Скупштине града Зрењанина 

 

 4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о отпису дуга у поступку приватизације за 

акционарско друштво “Индустрија обуће Београд” Београд број 06-151-14/17-I 

 

5. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног 

програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина ЈКП “Водовод и 

канализација” Зрењанин за 2021. годину 

 

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину 

 

 7. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП 

“Чистоћа и зеленило” Зрењанин по завршном рачуну за 2020. годину 

 

 8. Предлог Закључка о прихватању Друге измене и допуне Програма пословања 

ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину  

 

  9. Предлог Закључка о прихватању Посебног програма о коришћењу субвенција 

из буџета града Зрењанина за  ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину 

 

 10. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма  пословања ЈКП 

”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину 

 

11. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2020. 

годину 

 

 12. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2020. 

годину 

 

 13. Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈП 

''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину 

 

14. Предлог Закључка о прихватању предлога измене и допуне финансијског  

плана Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину 

 

15. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве (I) измене и допуне 

Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 16. Предлог Закључка о усвајању предлога I Ребаланса финансијског плана за 

2021. годину Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин 

 

 17. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Плана и програма рада-

Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину 
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18. Предлог Закључка о усвајању измењеног Финансијског плана прихода и 

расхода у оквиру програма рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину 

 

 19. Предлог Закључка о усвајању измене Плана и програма рада Градске 

народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину – РЕБАЛАНС I 

 

 20. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Програма рада Историјског 

архива Зрењанин за 2021. годину   

 

 21. Предлог Закључка о усвајању Измене плана и програма рада Културног 

центра Зрењанина за 2021. годину у делу финансијских показатеља 

 

 22. Предлог Закључка о усвајању измене и допуне финансијског плана 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину 

 

 23. Предлог Закључка о усвајању измена Плана рада Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин за 2021. годину 

 

 24. Предлог Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске 

установе Зрењанин за 2021. годину 

 

 25. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад 

града Зрењанина за 2021. годину 

 

 26. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2021. годину 

 

 27. Предлог Решења о престанку мандата директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 

Зрењанин 

 

 28. Предлог Решења о именовању в.д. директора  ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 

Зрењанин 

 

 29. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин 

 

 30. Предлог Решења о именовању в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин 

 

 31. Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа 

и зеленило'' Зрењанин  

 

 32. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа 

и зеленило'' Зрењанин  

 

 33. Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП ''Водовод 

и канализација'' Зрењанин  

 

 34. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП ''Водовод 

и канализација'' Зрењанин  
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 35. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин  

 

 36. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин  

 

 37. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе 

''Стеван Книћанин'' Книћанин  

 

 38. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе 

''Стеван Книћанин'' Книћанин  

 

 39. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин  

 

 40. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе 

''Петар Петровић Његош'' Зрењанин  

 

 41. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе 

''Петар Петровић Његош'' Зрењанин   

 

 42. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе 

''Братство'' Арадац  

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.  

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града  

   Зрењанина за 2021. годину 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Зоран Сандић  

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 

на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од 

укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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. 
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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.  

 

 Градоначелник је предложио следећег кандидата за члана Градског већа:  

 

 

- ВОЈИСЛАВА АРСЕНОВА, мастера економије 

 

 

Председник  је  затим  отворио  претрес  о  предложеном  кандидату  за члана 

Градског већа.   

  

 Сагласно 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. Љуба Травица, 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 20 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 15 гласачких листића који су стављени у посебан омот и 

запечаћени 

 - да је гласало укупно 52 одборника  
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 - да је 0 неважећи гласачки листић 

 - да је број гласова ''ЗА'' кандидата за члана Градског већа 47 

 - да је број гласова ''ПРОТИВ'' канидата за члана Градског већа 5 

 

 Председник је констатовао да је на основу резултата гласања, Војислав Арсенов 

изабран већином гласова од укупног броја одборника за члана Градског већа, те је 

Скупштина града Зрењанина донела следеће решење 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

  Арсенов Војислав, мастер економије, бира се за члана Градског већа града 

Зрењанина.  

II 

 

 Арсенов Војиславу, избором на функцију члана Градског већа града Зрењанина 

престаје мандат одборника у Скупштини града Зрењанина. 

 

Председник Скупштине града је честитао члану Градског већа на избору.   

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Постављење заменика секретара Скупштине града Зрењанина 

 

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

Закона о локалној самоуправи, члану 46. став 6. Статута града Зрењанина и члану 30. 

Пословника Скупштине града Зрењанина, заменик секретара Скупштине града 

поставља се на исти начин и под истим условима као и секретар. Поставља се на 

предлог председника Скупштине на 4 године. За заменика секретара Скупштине града 

може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области 

правне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер акедемским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним 

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

године.  

 

 Постављење заменика секретара врши се јавним гласањем, а за заменика 

секретара је постављен предложени кандидат ако је за њега гласала већина присутних 

одборника. 
 

 Председник је предложио да се за заменика секретара Скупштине града 

Зрењанина постави САЊА БУРСАЋ.  

 

 Председник је отворио претрес. 

 

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

гласање предлог и након гласања констатовао да је Сања Бурсаћ већином гласова  

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

следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

  Бурсаћ Сања, дипломирани правник, поставља се за заменика секретара 

Скупштине града Зрењанина. 

II 

 

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

града Зрењанина''. 

 

 Председник Скупштине честитао Сањи Бурсаћ на постављењу за заменика 

секретара Скупштине града Зрењанина. 

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Одлуке о отпису дуга у поступку  

   приватизације за акционарско друштво “Индустрија обуће  

   Београд” Београд број 06-151-14/17-I  

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је: Александар Коровљев. 

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 

на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета  

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ДУГА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  

ЗА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО “ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД” БЕОГРАД 

БРОЈ 06-151-14/17-I 

 

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

  

 

ТАЧКА: 5. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног  

   програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина ЈКП  

   “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину  

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Посебaног програма о коришћењу 

субвенција из буџета града Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација”  Зрењанин за 

2021. годину, који је  усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 

09.08.2021. године Одлуком број: 2349/2. 
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  2. Финансирање Измена и допуна Посебног програма о коришћењу субвенција 

из буџета града Зрењанина за ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину 

из тачке 1. Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2021. 

годину, а према расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2021.годину. 

 

  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Одељењу за 

финансије Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним 

на основу Измена и допуна Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета 

града Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину у року од 

7 (седам) дана од дана преноса средстава из буџета града Зрењанина. 

 

  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Измене и допуне Посебног програма се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 6. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма  

   пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је: Мирјана Грујић. 

 

 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. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈKП “Водовод 

и канализација” Зрењанин за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог 

предузећа на седници одржаној дана 09.08.2021. године Одлуком број: 2349/1. 

 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Измене и допуне Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 
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ТАЧКА: 7. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити  

   ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин по завршном рачуну 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП “Чистоћа и 

зеленило” Зрењанин по завршном рачуну за 2020. годину,  коју је донео  Надзорни 

одбор предузећа на седници одржаној дана 02.08.2021. године под бројем 01-19/24-5. 

 

  2.Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 

у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 

 

  3. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 

                - ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 8. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Друге измене и допуне Програма  

   пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

 1. ПРИХВАТА СЕ Друга измена и допуна Програма пословања JKП “Чистоћа и 

зеленило'' Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог  предузећа 

на  седници   одржаној дана  05.08.2021. године  Одлуком број: 01-19/25-3.  

 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

  3. 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. 
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Друга измена и допуна Програма пословања се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 9. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Посебног програма о коришћењу  

   субвенција из буџета града Зрењанина за  ЈКП ”Пијаце и паркинзи” 

    Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. ПРИХВАТА СЕ  Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града 

Зрењанина за JKП “Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио 

Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 09.08.2021. године Одлуком 

број: 9/101-1. 

 

  2. Финансирање Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града 

Зрењанина за  JKП “Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за 2021. годину из тачке 1. Закључка 

вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2021. годину, а према 

расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 2021.годину. 

 

  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Одељењу за финансије 

Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним на основу 

Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  ЈKП 

“Пијаце и пракинзи” Зрењанин за 2021. годину у року од 7 (седам) дана од дана 

преноса средстава из буџета града Зрењанина. 

 

  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП“Пијаце и паркинзи” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

  

Посебан програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 10. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма   

   пословања ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Друга измена Програма пословања JKП “Пијаце и паркинзи'' 

Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници 

одржаној дана 09.08.2021. године Одлуком број: 9/101-2. 

 

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП“Пијаце и паркинзи” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Друга измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 11. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' 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 „Јавног предузећа за 

урбанизам“ Зрењанин за 2020. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној дана 22.07.2021. године под бројем: 64/10. 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - „Јавном предузећу за урбанизам“ 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: 12. 
ПРЕДМЕТ:  Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' 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 
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З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању JП „Градска стамбена 

агенција“ Зрењанин за 2020. годину  који је усвојио Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној дана 30.07.2021. године под бројем: 160/311. 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈП „Градска стамбена агенција“ 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: 13. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања  

   ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Прва измена Програма пословања JП “Градска стамбена 

агенција'' Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог  предузећа на  

седници   одржаној дана  06.08.2021. године  Одлуком број: 160/316.  

 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 14. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању предлога измене и допуне финансијског   

   плана Туристичке организације 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 1. ПРИХВАТА СЕ на предлог измене и допуне финансијског плана Туристичке 

организације града Зрењанина за 2021. годину, коју је усвојио Управни одбор ове 

организације на 53. седници одржаној дана 06.08.2021. године под бројем: 512. 

 

  2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2021. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2021. годину. 

 

  3. НАЛАЖЕ СЕ Туристичкој организацији града Зрењанина да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 

 

  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Туристичкој организацији града  Зрењанина 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Предлог измене и допуне финансијског плана се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 15. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене и  

   допуне Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин  

   за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању прве измене и допуне Програма 

пословања Установе “Резервати природе” Зрењанин за 2021. годину коју је усвојио 

Управни  одбор ове Установе на седници одржаној дана 09.08.2021. године под бројем: 

I-3-15/2021-954 

  2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2021. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2021. годину. 

  3. НАЛАЖЕ СЕ Установи „Резервати природе“ Зрењанина да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 

 

  4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Установи „Резервати природе“  Зрењанина 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 
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Одлука о усвајању прве измене и допуне Програма пословања се прилаже 

Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 16. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању предлога I Ребаланса финансијског плана  

   за 2021. годину 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. УСВАЈА СЕ Предлог I ребаланса финансијског плана за 2021. годину Јавне 

установе „Спортски објекти“ Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 

Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 09.08.2021. 

године, под бројем  548/2. 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,   

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије, 

  - Архиви. 

 

Предлог I Ребаланса финансијског плана се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 17. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Плана и програма  

   рада-Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин  

   за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Плана и програма рада - Ребаланс I 

Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који 

је усвојио Управни одбор Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, на 

седници одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 356. 

 

  2. Финансирање програма рада Народног позоришта “Тоша Јовановић” 

Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Измене и допуне Плана и програма рада се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 18. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању измењеног Финансијског плана  

   прихода и расхода у оквиру програма рада Народног музеја Зрењанин  

   за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ Измењен Финансијски план прихода и расхода у оквиру 

програма рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је 

усвојио Управни одбор Народног музеја Зрењанин, на седници одржаној дана 

09.08.2021. године, под бројем 01-728. 

 

  2. Финансирање програма рада Народног музеја Зрењанин, за 2021. годину из 

тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина 

за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Народном музеју Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

Измењени Финансијски план се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 19. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању измене Плана и програма рада  

   Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин  

   за 2021. годину – РЕБАЛАНС I 

 

 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 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ  Изменa Плана и програма рада Градске народне библиотеке 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин за 2021. годину - РЕБАЛАНС I, у датом тексту, који је 

усвојио Управни одбор Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, на 

седници одржаној дана 6.08.2021. године, под бројем 366. 

 

  2. Финансирање програма рада Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” 

Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 

  - Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Изменa Плана и програма рада се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 20. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Програма рада  

   Историјског архива Зрењанин за 2021. годину   

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Програма рада Историјског архива 

Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Историјског 

архива Зрењанин, на седници одржаној дана 06.08.2021. године, под бројем 504/2021-1. 

 

  2. Финансирање програма рада Историјског архива Зрењанин, за 2021. годину из 

тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина 

за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 

  - Историјском архиву Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Измене и допуне Програма рада се прилажу Изводу из записника и чине његов 

саставни део. 
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ТАЧКА: 21. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Измене плана и програма рада Културног  

   центра Зрењанина за 2021. годину у делу финансијских показатеља 

 

 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. УСВАЈА СЕ  Измена плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 

2021. годину у делу финансијских показатеља, у датом тексту, који је усвојио Управни 

одбор Културног центра Зрењанина, на седници одржаној дана 05.08.2021. године, под 

бројем 286/21. 

 

  2. Финансирање програма рада Културног центра Зрењанина, за 2021. годину из 

тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина 

за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Културном центру Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Измена плана и програма рада се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА:22. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању измене и допуне финансијског плана  

   Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ  измена и допуна финансијског плана Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио 

Управни одбор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, на седници 

одржаној дана 06.08.2021. године, под бројем 246. 

 

  2. Финансирање програма рада Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - 

Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Савременој галерији Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Измена и допуна финансијског плана се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 23. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању измена Плана рада Завода за заштиту  

   споменика културе Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене Плана рада Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, 

под бројем 1-33/21. 

 

  2. Финансирање програма рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 

за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима 

буџета града Зрењанина за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Измене Плана рада се прилажу Изводу из записника и чине његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 24. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске  

   установе Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ Измена финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 

2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе 

Зрењанин, на седници одржаној дана 06.08.2021. године, под бројем 3848/1. 
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  2. Финансирање програма рада Предшколске установе Зрењанин, за 2021. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 

  - Предшколској установи Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Измена финансијског плана се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 25. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад  

   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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ Ребаланс буџета Центра за социјални рад Града Зрењанина за 

2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 

Града Зрењанина, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 55100-

120/2021. 

 

  2. Финансирање програма рада Центра за социјални рад Града Зрењанина, за 

2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета 

града Зрењанина за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Центру за социјални рад Града Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Ребаланс буџета се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 26. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за пружање  

   услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ  Ребаланс буџета Центра за пружање услуга социјалне заштите 

града Зрењанина - Мост за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 

Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, на седници 

одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 550-193/2021-1. 

 

  2. Финансирање програма рада Центра за пружање услуга социјалне заштите 

града Зрењанина - Мост, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 

расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Ребаланс буџета се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

 Пошто је одборник Немања Милинковић поднео усмену оставку на мандат 

одборника Скупштине града, председник је дао паузу од 10 минута.  

 

 После паузе 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 29. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП “Градска 

топлана” Зрењанин 

  

- Тачка 30. 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:  

 

 - ''Предлог Одлуке о спровођењу поступка јавно – приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржавања 

локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина'' и да то буде 

предпоследња тачка утврђеног дневног реда и 

 

 - ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина 

Немање Милинковића'' 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 са истог скине тачка 29.: ''Предлог Решења о престанку мандата в.д. 

директора ЈКП “Градска топлана” Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног 

реда помере у складу са наведеном изменом 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 са истог скинута тачка 29. ''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 30.: ''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 30. ''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 спровођењу 

поступка јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реализацију 

пројекта финансирања изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на 

територији 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 спровођењу поступка јавно – приватног партнерства без елемената концесије 

за реализацију пројекта финансирања изградње и одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији 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 Решења о престанку мандата 

одборника Скупштине града Зрењанина Немање Милинковића'' и да то буде последња 

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 

Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Немање 

Милинковића'' и то је последња тачка утврђеног дневног реда. 
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ТАЧКА: 27. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата директора  

   ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 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 ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО”  ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ЗОРАНУ ПРОТИЋУ, дипл. инг. технологије, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ директора  

Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, истеком периода на који 

је именован.  

 

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. 

       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 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” 

Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина” бр. 29/16, 5/117 и 7/18), регулисано је, 

између осталог, да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, 

оставком и разрешењем. 

       Зоран Протић, именован је за директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа 

и зеленило” Зрењанин решењем Скупштине града Зрењанина број 06-53-42/17-I, дана 

11. маја 2017. године, (“Службени лист града Зрењанин”, број 14/17). 

       Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, из 

разлога истека периода на који је именован. 

     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. 
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   РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Зорану Протићу, Зрењанин, 

 2. Јавном комуналном предузећу “Чистоћа и зеленило” Зрењанин,  

 3. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 28. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању в.д. директора   

   ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 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 “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  НЕМАЊА МИЛИНКОВИЋ, дипл. инж. грађевинарства, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” 

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 44. Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” 

Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина” бр. 29/16, 5/17 и 7/18), утврђено је,  

између осталог, да Скупштина града може, до именовања директора Предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу, да именује вршиоца дужности директора на период који 

не може бити дужи од једне године. Вршилац дужности директора  мора испуњавати 

услове за именовање директора  јавног предузећа. 
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      Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

Немање Милинковића за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 

“Чистоћа и зеленило” 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. Немањи Милинковићу, 

 2. Јавном комуналном предузећу “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

 3. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 29. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора  

   ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 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 ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈКП “ЧИСТОЋА  И 

ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ДРАГАН ГУЏЕВ, дипломирани инжењер за развој, РАЗРЕШАВА СЕ 

дужности председника Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” 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 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 

88/19) прописано је, између осталог, да мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком и разрешењем. 

       Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, 

између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор  јавног 

предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  
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 Чланом 16. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (''Службени лист 

града Зрењанина'', број17/13, 11/14, 29/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да 

мандат председнику и члановима Надзорног одбора Предузећа престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком и разрешењем.  

 Драган Гуџев именован је за предсеника Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и 

зеленило” Зрењанин решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-89/18-I, дана 15. 

јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 14/18). Како је именовани 

поднео оставку на дужност председника Надзорног одбора, потребно је разрешити га.       

       Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о разрешењу Драгана Гуџева дужности председника Надзорног одбора 

ЈКП “Чистоћа и зеленило” 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. Драгану Гуџеву, Зрењанин,  

 2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

 3. A р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 30. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора  

   ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 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 ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈКП “ЧИСТОЋА  И 

ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  СРЂАН КУРУЧЕВ, мастер економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за председника 

Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин. 

  

II 

 

   Ово Решење је коначно. 

III 

 

   Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

        Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

15/16 и 88/19) прописано је, да председника и чланове Надзорног одбора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од 4 године, од којих је један члан Надзорног 

одбора из реда запослених.                          

 Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, 

између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор  јавног 

предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

       Чланом 32. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, прописано је, између 

осталог, да Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. Председника и 

чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из реда запослених, а два члана су 

представници Оснивача, именује и разрешава Оснивач. 

  Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о именовању Срђана Куручева за председника Надзорног одбора ЈКП 

“Чистоћа и зеленило” 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. Срђану Куручеву, Зрењанин,  

 2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

 3. A р х и в и.   

 

 

ТАЧКА: 31. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора  

   ЈКП ''Водовод и канализација'' 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 ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ВОДОВОД  И 

КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  МИЛОРАД МИРКОВ, дипломирани правник, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 
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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 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 

88/19) прописано је, између осталог, да мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком и разрешењем. 

       Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, 

између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор  јавног 

предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

 Чланом 16. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (''Службени лист 

града Зрењанина'', број17/13, 11/14, 29/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да 

мандат председнику и члановима Надзорног одбора Предузећа престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком и разрешењем.  

 Милорад Мирков именован је за члана Надзорног одбора ЈКП “Водовод и 

канализација” Зрењанин решењем Скупштине града Зрењанина број 06-87-53/17-I, дана 

5. јула 2017. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 19/17). Како је именовани 

поднео оставку на дужност председника Надзорног одбора, потребно је разрешити га.       

       Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о разрешењу Милорада Миркова дужности председника Надзорног 

одбора ЈКП “Водовод и канализација” 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. Милораду Миркову, Зрењанин,  

 2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

 3. A р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 32. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора  

   ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин  

 

 Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

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

гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ВОДОВОД  И 

КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ВЛАДО СЕКУЛИЋ, мастер менаџер индустријског економског менаџмента, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” 

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 17. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

15/16 и 88/19), прописано је, да председника и чланове Надзорног одбора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан 

Надзорног одбора из реда запослених. 

 Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, 

између осталог, да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор  јавног 

предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства.  

  Чланом 16. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (''Службени лист 

града Зрењанина'', број17/13, 11/14, 29/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да 

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник и да 

председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из реда запослених, а 

два члана су представници Оснивача, именује и разрешава Оснивач.  

 Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о именовању Влада Секулића за председника Надзорног одбора ЈКП 

“Водовод и канализација” 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. Владу Секулићу, Београд, ул. Мишка Крањца бр. 40, 

 2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

 3. A р х и в и.  
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ТАЧКА: 33. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Градске народне  

   библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 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 ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

 

       - ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВ, новинар. 

  

 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), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава управни  и надзорни одбор  установе чији је 

оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 17. Статута Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 1/10, 5/17 и 37/17) регулисано је, између 

осталог, да председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач на 

четири године, са могућношћу да буду поново именовани и да се два члана Управног 

одбора именују из реда запослених у Библиотеци, на предлог репрезентативног 

синдиката Библиотеке. Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених 

мора да буде из реда носилаца основне тј. програмске делатности. 

      Данијела Јанков именована је за члана Управног одбора Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин решењем Скупштине града Зрењанина број 

06-90-117/16-I, дана 12. јула 2016. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 

22/16), као представник јединице локалне самоуправе.  

       Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу 

Данијеле Јанков дужности члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко 

Зрењанин” 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. Данијели Јанков, 

 2.  Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

 3.  А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 34. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Градске  

   народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 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 УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин,  

 

      - МИЛЕ КОШУТИЋ, дипл. инж. менаџмента и 

      - ПРЕДРАГ ЈЕРЕМИЋ, професор историје, 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 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни одбор установе чији је 

оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 17. Статута Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 1/10, 5/17 и 37/17) регулисано је, између 

осталог, да председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач на 

четири године, са могућношћу да буду поново именовани и да се два члана Управног 

одбора именују из реда запослених у Библиотеци, на предлог репрезентативног 

синдиката Библиотеке. Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених 

мора да буде из реда носилаца основне тј. програмске делатности. 
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       Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању 

Милета Кошутића и Предрага Јеремића за чланове Управног одбора Градске народне 

библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, као представника јединице локалне 

самоуправе и представника запослених.  

       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. Милету Кошутићу, Зрењанин, 

 2. Предрагу Јеремићу, Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

 3. Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

 4. А р х и в и.  

 

 

ТАЧКА: 35. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу 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 РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТЕВАН КНИЋАНИН” КНИЋАНИН 

 

I 

          

      РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе “Стеван 

Книћанин” Книћанин, 

 

        - СОЊА ЋОРИЋ, професор техничког образовања и машинства, 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. 
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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 - 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. 

       Соња Ћорић именована је за члана Школског одбора Основне школе “Стеван 

Книћанин” Книћанин Решењем Скупштине града  Зрењанина број 06-116-89/20-I, дана 

18. 12. 2020. године (“Службени лист града Зрењанина”, број 33/20), као представник 

запослених.   

       Именована је поднела писану оставку на место члана Школског одбора Основне 

школе “Стеван Книћанин” Книћанин, па је престао основ да буде члан Школског одбора 

и потребно ју је разрешити.   

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин, 

Соње Ћорић, као представника запослених. 

   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. Соњи Ћорић, Зрењанин, Барањска 26, 

 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: 36. 
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 

          

      ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” 

Книћанин, 

       - ДАНЕ МАШИЋ, дипломирани историчар, представник запослених. 
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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. 

       Наставничко веће Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин, као овлашћени 

предлагач, дало је предлог да се Дане Машић именује за члана Школског одбора, као 

представник запослених. 

       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Данета Машића за члана Школског одбора Основне школе “Стеван 

Книћанин” Книћанин. 

   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. Дане Машић, Зрењанин, ул. Гундулићева 22, 

 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: 37. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању 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 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ  ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ЈЕЛЕНА ГОГИЋ, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Електротехничке 

и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, 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 - 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. 

        Јелена Гогић, предложена је за члана Школског одбора Електротехничке и 

грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин, као представник јединице локалне 

самоуправе.  

        Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Јелене Гогић, за члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске 

школе “Никола Тесла” Зрењанин, као представникa 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. Јелени Гогић, Зрењанин, Капетана Коче 14, 

       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. 
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ТАЧКА: 38. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  

   Основне школе ''Петар Петровић Његош'' 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 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

          

       ЗОРИЦА ИСАКОВ ТОЉАГА, професор српскохрватског језика и 

југословенске књижевности, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора 

Основне школе “Петар Петровић Његош” Зрењанин, 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 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. 

       Зорица Исаков Тољага именована је за члана Школског одбора Основне школе 

“Петар Петровић Његош” Зрењанин Решењем Скупштине града број 06-52-54/18-I, 

дана 15. јуна 2018. године (“Службени лист града Зрењанина” број 15/18), као 

представник запослених.  

       Како је именована распоређена на послове помоћника директора школе, престао 

је основ да буде члан Школског одбора ове школе, па је потребно разрешити је.     

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу Зорице Исаков Тољага дужности члана Школског одбора Основне школе 

“Петар Петровић Његош” Зрењанин, као представника запослених. 
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   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 Исаков Тољага, 

 2. Основној школи “Петар Петровић Његош” Зрењанин, 

 3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

 4. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 39. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  

   Основне школе ''Петар Петровић Његош'' 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 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

          

       ТЕОДОРА ФИЛИП ШУБОНИ, професор енглеског и шпанског језика, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе “Петар Петровић Његош” 

Зрењанин, 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 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. 
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 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. 

       Наставничко веће Основне школе “Петар Петровић Његош” Зрењанин, као 

овлашћени предлагач, предложило је да се за члана Школског одбора именује Теодора 

Филип Шубони, као представник запослених. 

       Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању Теодоре Филип Шубони за члана Школског одбора Основне школе “Петар 

Петровић Његош” Зрењанин, као представника запослених. 

  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. Теодора Филип Шубони, Клајнова бб, Зрењанин, 

 2. Основној школи “Петар Петровић Његош” Зрењанин, 

 3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

 4. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 40. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  

   Основне школе ''Братство'' Арадац 

 

 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 

“БРАТСТВО” АРАДАЦ 

 

I 

          

      ДАНКО ЂОКИЋ, тренер, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора 

Основне школе “Братство” Арадац, као представник јединице локалне самоуправе.  

                 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

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

чланом 128. став 1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

       Данко Ђокић именован је за члана Школског одбора Основне школе “Братство” 

Арадац, Решењем Скупштине града  Зрењанина број 06-52-63/18-I, дана 15. јуна. 2018. 

године (“Службени лист града Зрењанина”, број 15/18), као представник јединице 

локалне самоуправе.   

       Именовани је поднео писану оставку на место члана Школског одбора Основне 

школе “Братство” Арадац. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Братство” Арадац, Данка Ђокића. 

   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. Данку Ђокићу, Арадац, Бранка Радичевића 31, 

 2. Основној школи “Братство” Арадац, 

 3. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

 4. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 41. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о спровођењу поступка јавно – приватног партнерства  

   без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње  

   и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији 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 
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О Д Л У К А 

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИРАЊА 

ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 42. 
ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине  

   града Зрењанина Немање Милинковића  

 

  Председник је позвао председавајућу седницом Комисије за мандатна питања 

Лепу Жељски да прочита Извештај Комисије што је именована и учинила. 

 

 Председник је затим 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 ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Милинковић Немањи одборнику Скупштине града 

Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке. 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама  члана 46. став 1. тачка 1.  и став 2. и 3. 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 да одборнику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може 

поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да 

после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој 

седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

 Одборник Скупштине града Зрењанина Милинковић Немања са коалиционе 

изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник политичке странке 

СНС, поднео је оставку усмено на седници Скупштине града одржаној дана 19.08.2021. 

године.  

 На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

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

текст и 33/20) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-116/21-I од 

19.08.2021. године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног 

одборника и предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата 

истог одборника. 

 С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и члана 56. став 6. Закона о 

локалним изборима, Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето 

решење као у диспозитиву.  
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Милинковић Немањи, Зрењанин, ул. Тоше Јовановића бр. 28, 

 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

 3. Одељењу за финансије, 

 4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

 5. Архиви. 

 

 Председник је замолио Немању Милинковића којем је престао мандат 

одборника да напусти одборничко место. 

 

 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

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

 

Постављена су следећа одборничка питања:  

 

  ЗОРАН САНДИЋ  

 

  1. С обзиром да одборници Лиге социјалдемократа Војводине који су изабрани 

од стране грађана, који примају апанажу као и сви остали одборници Скупштине града, 

а не долазе на седнице Скупштине града, питам да ли ће се исти опоменути да су 

изабрани од стране грађана и да је ред да присуствују седницама Скупштине? 

 Знам да немамо законско право али мислим да се тиме крше сви кодекси и баш 

због таквих се грађанима и огадила политика и политичари. Ако њихов лидер Ненад 

Чанак стигне да оде у Сребреницу и каже да је Сребреница геноцид, стигне да оде код 

Куртија и каже да је Косово независна држава како је могуће да они не могу да стигну 

овде у свој град и да бар узму учешће присуством и покажу тиме да их интересују 

проблеми овог града и функционисања ове исте Скупштине?  

 

 2. Да ли ћете Градоначелниче узети у разматрање иницијативу четири 

одборника Демократске странке Србије који су се позвали на Пословник о раду, члан 

62., да Ви као Градоначелник имате право да иницирате ванредну седницу Скупштине 

на којој би се дискутовало о Фабрици воде?  

  Није добро да се овако важно питање прелива на друштвене мреже где се 

презентују углавном неистине и полуистине, те да се на тај начин грађани информишу, 

јер је то лак начин да се са њима манипулише. 

  О овом проблему треба да се расправља у Скупштини аргументовано, јер само 

овде морају бити донешене одлуке у интересу грађана и само тако ће се то питање и 

решити. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 12,31 часова. 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                   Чедомир Јањић 

 

 

ЈХ/ 



БРOJ: 06-134/21-I 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 13. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 21.09.2021. године у 

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

 

 Седници је, на почетку, присуствовало 44 одборника.  

 

 Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Весна Цвијић, Славко 

Шућуровић и Снежана Узелац.  

 

 У току седнице приступила је одборница  Зорица Маринковић. 

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Радосав 

Јоцић, Бојан Костреш, Жељко Малушић, Елеонора Марјановић, Мирослав Маркуш, 

Александар Мартон, Светлана Вукобратовић Новковић, Дорина Гомбар, Милан 

Иванић, Дубравка Краљ, Зоран Сандић, Дејан Чапо, Јаков Кипић, Александар 

Коровљев, Немања Топић и Зоран Шемић.  

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантоцац, заменик Градоначелника; Јелена Травар Миљевић и 

Стојанка Вучковић, помоћнице Градоначелника; Светлана Грујић, секретар Скупштине 

града; Сања Бурсаћ, заменик секретара Скупштине града; Саша Кандић, Дејан 

Дамјановић, Маринел Мандреа, Радован Вишекруна, Војислав Арсенов, Драган Ћапин 

и Драган Вулешевић чланови Градског већа; Маријана Радојчић, заменик начелника 

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

Марија Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској управи; Виолета 

Кучанда Богасениева,  шеф Одсека у Градској управи; Снежана Вучуревић, начелник 

Средњобанатског управног округа и представници средстава јавног информисања. 

 

   Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир 

Јањић. 

 

 Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за 

рад и пуноважно одлучивање.  

 

  Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 13. 

седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који 

приступају преко својих мобилних уређаја – таблета. 

 

  Председник је затим обавестио одборнике коме је достављен материјал за 

седницу као и да су уз Сазив добили предлог дневног реда, на основу приспелих 

предлога Комисије за мандатна питања и Градског већа града Зрењанина. 

 

 С обзиром да је 13. седница Скупштине града сазвана у складу са чланом 22. и 

чланом 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина, председник је обавестио 

одборнике да ће се у складу са чланом 63. став 9. истог Пословника водити претрес 

само о тачкама дневног реда утврђеним у сазиву. 
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 Такође је председник напоменуо да у складу са чланом 73. став 4. Пословника 

Скупштине града није могуће подносити предлоге за измену и допуну предложеног 

дневног реда за 13. седницу Скупштине града. 

 

 Затим је председник 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 Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града 

Зрењанина, Марка Дупљановића 

 

 2. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града 

Зрењанина, Бранке Влаисављевић 

 

  3. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места 

Ечка 

 

  4. Предлог 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 

 

 5. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града Зрењанина за 2021. годину  

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине  

   града Зрењанина, Марка Дупљановића 

 

 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 ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина  МАРКА 

ДУПЉАНОВИЋА.  

 

  2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбом члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано је да одборнику 

који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.  

 Одредбом члана 66. став 5. наведеног Закона прописано је да се одредбе закона 

које се односе на  општинско веће примењују и на градско веће.  

 Како је одборник Скупштине града Зрењанина Арсенов Војислав са коалиционе 

изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ – припадник политичке странке 

СНС на седници Скупштине града Зрењанина одржаној дана 19.08.2021. године 

изабран за члана Градског већа, то му је у складу са наведеним одредбама Закона о 

локалној самоуправи престао мандат одборника Скупштине града. 

  Одредбама  члана 48. став 2., 5. и 6. 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 да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе 

престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику 

исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља 

писмена сагласност да прихвата мандат. 

 Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-125/21-I од 

09.09.2021. године утврдила да је Марко Дупљановић први следећи кандидат на 

наведеној изборној листи коме није био додељен мандат одборника – припадник исте 

политичке странке СНС и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат 

одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу мандата одборника 

наведеном кандидату. 

 На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска 

изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана 

09.09.2021. године Марку Дупљановићу уверење да је изабран за одборника Скупштине 

града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 09.09.2021. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Марка Дупљановића, што 

је и констатовала у свом Извештају број: 06-126/21-I. 

  С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових одборника, то је донето 

решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Марку Дупљановићу, Лукићево, ул. Ивана Марковића Ирца бр. 18,            

 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

 3. Одељењу за финансије, 

 4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

 5. Архиви. 
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ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града  

   Зрењанина, Бранке Влаисављевић 

 

 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 ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина БРАНКЕ 

ВЛАИСАВЉЕВИЋ. 
 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе 

престане мандат пре истека времена на које је изабран,  мандат се додељује првом 

следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику 

исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља 

писмена сагласност да прихвата мандат.  

  С обзиром да је Милинковић Немањи са коалиционе изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник политичке странке СНС, престао 

мандат одборника Скупштине града Зрењанина подношењем усмене оставке, то се у 

складу са цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима, мандат 

додељује следећем кандидату на наведеној изборној листи - припаднику политичке 

странке – СНС коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да 

прихвата мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-125/21-I од 

09.09.2021. године утврдила да је Бранка Влаисављевић, по утврђеном редоследу 

следећи кандидат на наведеној изборној листи коме није био додељен мандат 

одборника - припадник исте политичке странке СНС и која је дала писмену сагласност 

да прихвата мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу 

мандата одборника наведеном кандидату. 

 На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска 

изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана 

09.09.2021. године Бранки Влаисављевић уверење да је изабрана за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

  Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 09.09.2021. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Бранке Влаисављевић, 

што је и констатовала у свом Извештају број: 06-126/21-I. 
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 С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових одборника, то је донето 

решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Бранки Влаисављевић, Зрењанин, ул. Др Лазе Костића бр. 17, 

 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

 3. Одељењу за финансије, 

 4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

 5. Архиви. 

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације  

   насељеног места 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 Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног 

броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог 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 

 

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 УСВАЈАЊУ АНЕКСА 1 УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И 

ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА 1 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 5. 

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. 

 

 

 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 10,13 часова. 

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                    Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

ЈХ/ 


