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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 18. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 17.03.2022. године у
згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.

Седници је, на почетку, присуствовало 44 одборника.

Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Данко Ђокић, Кристина
Видрач, Ненад Домјесков, Срђан Барац, Олгица Станков и Оливер Митровић.

У току седнице приступили су одборници Мирјана Грујић и Мирослав Маркуш.

Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Марко
Дупљановић, Милан Иванић, Кристијан Кадарјан, Бојан Костреш, Жељко Малушић,
Елеонора Манојловић, Елеонора Марјановић, Александар Мартон, Ружица Омаљев,
Саша Савић, Горан Томић, Немања Топић, Диана Фламан и Дејан Чапо.

Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура,
Градоначелник; Саша Сантоцац, заменик Градоначелника; Снежана Вучуревић,
помоћница Градоначелника; Светлана Грујић, секретар Скупштине града; Сања Бурсаћ,
заменик секретара Скупштине града; Саша Кандић, Дејан Дамјановић, Маринел
Мандреа, Радован Вишекруна и Драган Ћапин чланови Градског већа; Љиљана Пецељ
Лубурић и Мила Ратковић Панић, начелници 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; Предраг Рађеновић, начелник Средњобанатског управног округа;
Владимир Петровић, в.д. директора Предшколске установе Зрењанин; Душан Радишић,
директор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин и представници
средстава јавног информисања.

Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир
Јањић.

Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за
рад и пуноважно одлучивање.

Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 18.
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 Градског већа града Зрењанина.

С обзиром да је 18. 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 18. 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 Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације
''Багљаш'' у Зрењанину

2. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града
Зрењанина непосредном погодбом

3. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина за 2022. годину

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног
броја одборника донета

ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ ''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ

Одлука са Изменом и допуном Плана генералне регулације се прилаже Изводу
из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину

града Зрењанина непосредном погодбом

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 ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини

града Зрењанина за 2022. 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 Програма и након гласања констатовао да је већином гласова донет

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм 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 10,30 часова.

СЕКРЕТАР ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Светлана Грујић Чедомир Јањић

ЈХ/


