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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 19. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 20.05.2022. године у
згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.

Седници је, на почетку, присуствовало 50 одборника.

Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Кристијан Кадарјан и
Божидар Коњик.

У току седнице приступили су одборници: Срђан Барац и Бранка Влаисављевић.

Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Марко
Дупљановић, Бојан Костреш, Дубравка Краљ, Жељко Малушић, Елеонора Марјановић,
Александар Мартон, Марко Мишкељин, Саша Савић, Немања Топић, Љуба Травица,
Дејан Чапо и Зоран Шемић.

Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура,
Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Снежана Вучуревић и
Стојанка Вучковић, помоћнице Градоначелника; Светлана Грујић, секретар Скупштине
града; Саша Кандић, Дејан Дамјановић, Војислав Арсенов, Драган Вулешевић, др.
Миле Ковачевић, Радован Вишекруна, Маринел Мендреа и Драган Ћапин чланови
Градског већа; Љиљана Пецељ Лубурић, Немања Малинић и Мила Ратковић Панић,
начелници Одељења у Градској управи; Јасмина Малинић, Наталија Стојадинов и
Еуђенија Бесу, заменици 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; Тамара Мајкић, запослена у Градској управи; Предраг Рађеновић, начелник
Средњобанатског управног округа; Снежана Ђорђевић, представник ЈКП ''Чистоћа и
заленило'' Зрењанин; Александар Мартинов, в.д. директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин; Илија Свилар, в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин; Драгомир
Радованац, в.д. директора Градске стамбене агенције Зрењанин; Зоран Љуботина, в.д.
директора Туристичке организације града Зрењанина; Милан Ковачевић и Гордана
Стоин, в.д. директора и представник Завода за заштиту споменика културе; Дејан
Карлечик, в.д. директора Народног позотишта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин; Марија
Санто, представник Установе ''Резервати природе'' Зрењанин; Данијел Шебез, в.д.
директора ЈУ ''Спортски објекти'' Зрењанин; Тања Лукић, представник Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин; Милан Бјелогрлић, директор Градске
народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин; Синиша Оњин, в.д. директора
Народног музеја града Зрењанина; Мирјана Баста, директор Историјског архива
Зрењанин; Горан Маринковић, директор Културног центра Зрењанин; Оливера Лисица,
директор Центра за социјални рад града Зрењанина; Невена Монтресор, директор
Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – МОСТ; Габриела Тот
Сакал, представник Предшколске установе Зрењанин, Славиша Влачић 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.
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Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 19.
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 Изводе из записника са 16., 17. и 18. седнице Скупштине града које су одржане
дана 04.02.2022., 10.02.2022. и 17.03.2022. године и упитао одборнике да ли имају
примедбе на Изводе из записника.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 16. седнице Скупштине града одржане дана 04.02.2022. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДРЖАНЕ 04.02.2022. ГОДИНЕ

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 17. седнице Скупштине града одржане дана 10.02.2022. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДРЖАНЕ 10.02.2022. ГОДИНЕ

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 18. седнице Скупштине града одржане дана 17.03.2022. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДРЖАНЕ 17.03.2022. 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, Градске
изборне комисије града Зрењанина, Туристичке организације града Зрењанина,
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин, Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин, Предшколске установе Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин, Локалног омбудсмана града Зрењанина, ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин, ЈП ''Градска топлана'' Зрењанин, 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, Центра за
социјални рад града Зрењанина, Центра за пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина – Мост, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин и Комисије за персонална
питања.
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Затим је председник обавестио одборнике да су поднети писани предлози за
допуне предложеног дневног реда и да ће након читања сваког предлога појединачно
одборници одмах гласати о истом.

1. Председник је прочитао предлог Одборничкe групe ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:

- ''Предлог Одлуке о информисању одборника Скупштине града од стране
представника компаније Linglong или представника фирме Enecta из Београда о
Студији о процени утицаја на животну средину друге и треће фазе овог пројекта''

Представник предлагача Зоран Сандић 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.

2. Председник је прочитао предлог Одборничкe групe ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:

- ''Предлог Одлуке о информисању одборника Скупштине града од стране
представника фирме Pannonian water Doo о плановима и намерама везаним за Фабрику
воде Зрењанин''

Представник предлагача Зоран Сандић 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.

3. Председник је прочитао предлог Одборничкe групe ДСС да се предложени
дневни ред допуни следећом тачком:

- ''Предлог Одлуке о упућивању захтева Министарству здравља и Покрајинском
секретаријату за здравство за обезбеђивање средстава за завршетак преостала три
спрата зграде Опште болнице ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин''

Представник предлагача Зоран Сандић 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.

4. Председник је прочитао предлог одборника Светлане Вукобратовић Новковић
да се предложени дневни ред допуни следећом тачком:

- ''Заказивање јавног разговора са грађанима у вези са реконструкцијом и
озелењавањем Карађорђевог парка јер сумњају да ће велики број стабала бити посечен''

Одборник Светлана Вукобратовић Новковић је образложила поднети Предлог.
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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.

5. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се
предложени дневни ред допуни следећом тачком:

- ''Да се сачини Извештај у вези посла добијеног на основу ЈН Унапређење јавне
расвете у Зрењанину из 2019., који обухвата замену светиљки јавне расвете''

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.

6. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се
предложени дневни ред допуни следећом тачком:

- ''Формирање радног тела које ће се бавити надгледањем бициклистичке стазе
Зрењанин – Темишвар''

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

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор члана Градског већа

2. Предлог Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања
возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног
значаја за град Зрењанин

4. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке
организације града Зрењанина

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин
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6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин

7. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације
''Берберско – Болница'' у Зрењанину

8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради
финансирања капиталних инвестиција

9. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина
прикупљањем писмених понуда

10. Предлог Измене и Допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини града Зрењанина за 2022. годину

11. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута
Предшколске установе Зрењанин

12. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене
добити ЈКП ''Чистоћа и Зеленило'' Зрењанин

13. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и
издавање потврде о смрти

14. Предлог Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2022. годину

15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град
Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2021. године

16. Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од 01.01. до
31.12.2021. године

17. Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2021. годину

18. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину

19. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин за 2021. годину са Извештајем овлашћеног ревизора

20. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин за 2021. годину са Извештајем независног ревизора

21. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП
''Градска топлана'' Зрењанин

22. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину

23. Извештај о пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021.
годину
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24. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2021. годину

25. Извештај о реализацији Програма пословања Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину

26. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2021. годину

27. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за
2021. годину

28. Извештај о пословању Историјског архива Зрењанин за 2021. годину

29. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2021. годину

30. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за
2021. годину

31. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021.
годину

32. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину

33. Извештај о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга
социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2021. годину

34. Предлог Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма
пословања ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин за 2022. годину

35. Предлог Решења о образовању и избору председника и чланова Савета за
здравље

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Избор члана Градског већа

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

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

Председник је позвао Градоначелника да предложи кандидата за члана Градског
већа.
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Градоначелник је предложио Славишу Влачића, мастер инжењера машинства,
спец. струковни инжењер електротехнике и рачунарства за кандидата за члана Градског
већа:

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

Затим је председник обавестио одборнике да се према члану 34. став 3.
Пословника Скупштине града Зрењанина на избор Градоначелника, заменика
Градоначелника и чланова Градског већа примењују одредбе Пословника које се
односе на одлучивање одборника тајним гласањем.

Сагласно члану 93. став 1., 2. и 3. Пословника Скупштине града Зрењанина
председник је предложио Комисију за утврђивање резултата гласања у следећем
саставу:

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

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

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

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

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

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

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

Затим је председник објавио следеће утврђене резултате гласања:

- да је неупотребљено 17 гласачких листића који су стављени у посебан омот и
запечаћени

- да је гласало укупно 50 одборника
- да је 1 неважећи гласачки листић
- да је број гласова ''ЗА'' кандидата за члана Градског већа 45
- да је број гласова ''ПРОТИВ'' канидата за члана Градског већа 4

Председник је констатовао да је на основу резултата гласања, Славиша Влачић
изабран већином гласова од укупног броја одборника за члана Градског већа, те је
Скупштина града Зрењанина донела следеће решење



8

Р ЕШ ЕЊ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

I

Славиша Влачић, мастер инжењер машинства, спец. струковни инжењер
електротехнике и рачунарства, бира се за члана Градског већа града Зрењанина.

II

Славиша Влачић, ступа на дужност члана Градског већа града Зрењанина одмах
након избора.

III

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

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама чл. 45. став 1. и чл. 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21
– др. закон) и одредбама члана 55. став 4. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) регулисано је, између осталог, да
чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Сагласно одредби члана 45. став 2. горе наведеног Закона и члана 55. став 5.
Статута кандидате за чланове Градског већа предлаже Градоначелник.

Градоначелник је предложио Скупштини града кандидата Славишу Влачића за
избор члана Градског већа.

Скупштина града је већином гласова од укупног броја одборника дана
20.05.2022. године изабрала Славишу Влачића за члана Градског већа.

Према одредби члана 37. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20), члан
Градског већа ступа на дужност одмах након избора.

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним

судом Републике Србије у Београду у року од 30 дана од дана достављања овог Решења.

Председник Скупштине града је честитао члану Градског већа, Славиши
Влачићу на избору.

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања

возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета

ОДЛУКА
О ИЗГЛЕДУ УНИФОРМЕ И ОЗНАКА, БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА

ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ПОСЕБНОЈ ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕМИЛИЦИЈЕ

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

ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од

посебног значаја за град 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 Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

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

ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке

организације 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

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

ТАЧКА: 5.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савремене галерије

Уметничке колоније Ечка - 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 Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета

ОДЛУКА
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О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

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

ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за

заштиту споменика културе 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 Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

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

ТАЧКА: 7.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне

регулације ''Берберско – Болница'' 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 ''БЕРБЕРСКО – БОЛНИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ

Одлука са Планом генералне регулације се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.

ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради

финансирања капиталних инвестиција

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног
броја одборника донета
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ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА РАДИ

ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

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

ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града

Зрењанина прикупљањем писмених понуда

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

ОДЛУКА
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА

ЗРЕЊАНИНА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

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

ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Измене и Допуне 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 Измене и Допуне Програма и након гласања констатовао да је већином гласова
донете

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Измене и Допуне Програма се прилажу Изводу из записника и чини његов
саставни део.

ТАЧКА: 11.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута

Предшколске установе 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 ЕШ ЕЊ Е
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I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни Статута Предшколске установе
Зрењанин број 1826 која је донета на седници Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин одржаној дана 24. марта 2022. године.

II

Ово решење са Одлуком о допуни Статута објавити у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

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

ТАЧКА: 12.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели

нераспоређене добити 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 ЕШ ЕЊ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈКП
„Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници
одржаној дана 25.03.2022. године под бројем: 01-16/12-4.

2. Одлука о расподели нераспоређене 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: 13.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за

стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти

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 ЕШ ЕЊ Е
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О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ

ВРЕМЕНА
И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број
06-42-5/21-I од 31. марта 2021. године, са изменом бр. 06-168-22/21-I од 17. децембра
2021. године и 06-22-12/22-I од 4. фебруара 2022. године, тачка I. мења се и гласи:

"I. ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:

1. Поповић-Чордаш др Младенка, спец.опште медицине, Зрењанин, Руварчева
14

2. Копривица др Јованка, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Жарка Туринског
50

3. Лазаревић др Живорад, спец. ургентне медицине, Лукићево, Чичина 50
4. Лазаревић др Мирјана, спец. опште медицине, Лукићево, Чичина 50
5. Пиперски др Милош, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Кумановска 2
6. Станков др Олгица, доктор медицине, Зрењанин, Данила Киша 25
7. Папић др Михајло, доктор медицине, Зрењанин, Михајловачка 28
8. Петровић др Смиља, доктор медицине, Кумане, Партизанска 47
9. Чанчар др Вела, доктор медицине, Зрењанин, Бачка 117
10. Кецман др Јасмина, спец. опште медицине, Елемир, Крајишка 27
11. Новаковић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића

30/16
12. Антић др Душица, доктор медицине,Тараш, Жарка Зрењанина 5
13. Тасић др Тамара, доктор медицине, Ниш, Цара Душана 97/2/6
14. Хрубик-Комлоши др Мара, доктор медицине, Томашевац, Трг Слободе 10
15. Бечејац др Драгана, спец. опште медицине, Чента, Тозе Марковића 66
16. Вукајловић др Олга, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 45/7
17. Бибу-Барна др Отилиа, доктор медицине, Михајлово, Киђ Ференца 87
18. Банч др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Војвођанска 12/а
19. Петровић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Ивана Милутиновића

2
20. Сремац др Ивана, доктор медицине, Ботош, Жарка Зрењанина 75
21. Кречев др Зоран, доктор медицине, Зрењанин, Наде Димић 99
22. Живановић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Раде Кончара 5
23. Вујадиновић др Сенка, доктор медицине, Лукићево, Мајевичка 28
24. Комарица др Горинка, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 1/28
25. Пајић др Радосна, Зрењанин, Нушићева 10
26. Лазић др Александар, Зрењанин, Гимназијска 6
27. Скопљак др Сабина, Зрењанин, Косовска 17
28. Трпески др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Цара Душана 24
29. Штефкић др Невена, доктор медицине, Зрењанин, Жабаљска 18
30. Маљковић-Паскаш др Љубица, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка

Влаховића 65/12
31. Јовић др Драгиша, доктор медицине, Книћанин, Партизанска бб
32. Маринков др Ана, доктор медицине, Војвода Степа, Змај Јовина 42
33. Перичин др Јелена, доктор медицине, Елемир, Др Лазе Мијатова 9/ц
34. Митровић др Виолета, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман 15/16
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35. Староста – Ковач др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Мите
Ђорђевића 4

36. Перичин др Бранислав, доктор медицине, Зрењанин, Уроша Предића 56
37. Зорић – Николић др Биљана, доктор медицине, Томашевац, Иве Лоле Рибара

25
38. Гороња др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 6. маја 73
39. Миленковић др Сања, доктор медицине, 37220 Брус, село Домишевина
40. Мартин др Маријана, доктор медицине, 23232 Торак, Иве Лоле Рибара 64
41. Ољача др Здравка, доктор медицине, 23260 Перлез, Ђуре Јакшића 1
42. Тасић др Тамара, доктор медицине, 18000 Ниш, Цара Душана 97/6
43. Ружић др Андреа, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Орловића Павла 12/14
44. Јовић др Никола, доктор медицине, 16000 Лесковац, Разгојна, нема улица бб
45. Вишњић др Драгана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Елемирски ред 6/a
46. Дивјак др Сања, доктор медицине, 23217 Александрово, Бранка Радичевића

48
47. Недовић др Гордана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Камендинска 3/4
48. Милић др Зорана, доктор медицине, 18000 Ниш, Владимира Милића 6
49. Исаковић др Марија, Београд, Др Драге Љочић 19
50. Грозданић др Дајана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Првомајска 39
51. Исаков др Марија, доктор медицине, 11000 Београд (Звездара), др. Драге

Љочић 19
52. Радојичић др Драгана, Викториа, доктор медицине, 21410 Футог, Жарка

Зрењанина 12
53. Сладојевић др Александра, доктор медицине, 21238 Чуруг, Светозара

Марковића 59
54. Веселиновић др Марко, доктор медицине у хитној медицинској помоћи,

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 13/33
55. Медић др Тамара, доктор медицине у хитној медицинској помоћи, 23000

Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића бр. 42/21
56. Павасовић др Олга, доктор медицине, 11000 Београд, Звечанска 50
57. Ковачевић др Ивана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Југ Богдана 29/2/12
58. Бењоцки Катарина, доктор медицине, Зрењанин, Саве Текелије бр. 2/Б
59. Беновић Бранка, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Кајмакчаланска

бр. 14
60. Детки Светлана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Авалска бр.15
61. Грозданов Доброслав, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Кумановска

бр. 24
62. Иван Марија, доктор медицине, Жабаљ, Змај Јовина бр. 22 а
63. Јовићевић Биљана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Коче Коларова

бр. 45
64. Којић Милена, доктор медицине, Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића

бр. 10/3/9
65. Ковачевић Ивана, доктор медицине, Нови Сад, Југ Богдана бр.29
66. Маринковић Барачков Оливера, доктор медицине, Зрењанин, 4. јули бр. 16
67. Мијатовић Симо, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман бр.15
68. Мићић Маринков Радмила, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Јосифа

Панчића бр. 18
69. Папић Биљана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића

бр. Ц-9
70. Радосављевић Олга, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул.

Призренска бр. 13

71. Станковић Драган, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.
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47
72. Стојичић Светлана, доктор медицине, Зрењанин, Сутјеска бр. 26
73. Сударски Снежана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Милана Ракића бр. 17
74. Танкосић Олга, доктор медицине, Зрењанин, ул. XII Војвођанске бригаде бр.

12
75. Тепавчевић Душанка, доктор медицине, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.49
76. Трифунагић Нела, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман бр.3
77. Тртица Ђулија, доктор медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.22
78. Урошевић Ана, доктор медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.14
79. Ћурчић Снежана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Станоја Главаша бр.24
80. Чомагић Бојан, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.43
81. Ђурић Гордана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Јунака Милана Тепића бр. 6
82. Шипка Сандра, доктор медицине, Зрењанин, ул. Ранка Дивљанина бб''.

II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'', Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31,
2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26,
3. Именованим лицима из захтева Дома здравља "Др Бошко Вребалов" Зрењанин,
4. Одељењу за општу управу,
5. Одељењу за финансије,
6. Одељењу за друштвене делатности,
7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и
8. А р х и в и.

ТАЧКА: 14.
ПРЕДМЕТ: Предлог Плана набавки Скупштине 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет

З А К Љ У Ч А К

1. ДОНОСИ СЕ План набавки Скупштине града Зрењанина за 2022. годину.

2. ЗАКЉУЧАК СА ПЛАНОМ ДОСТАВИТИ:
- Председнику Скупштине града,
- Градоначелнику града,
- Секретару Скупштине града,
- Начелнику Градске управе,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за јавне набавке,
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- Архиви

План набавки се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 15.
ПРЕДМЕТ: Информација о степену усклађености планираних и реализованих
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активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и
других облика организовања на која се примењује Закон о јавним
предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до
31.12.2021. године

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и
других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је
оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2021. године.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Министарству привреде Републике Србије
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

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

ТАЧКА: 16.
ПРЕДМЕТ: Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање

поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од
01.01. до 31.12.2021. године

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама
за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од
01.01. до 31.12.2021. године.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Министарству привреде Републике Србије
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

Анализа пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 17.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2021. годину
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Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2021.
годину.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Градоначелнику,
- Градском већу,
- Начелнику Градске управе и
- Организационим јединицама Градске управе.

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

ТАЧКА: 18.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Локалног омбудсмана 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. Размотрен је Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021.
годину.

2. Овај Извештај објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Градоначелнику,
- Начелнику Градске управе,
- Локалном омбудсману града Зрењанина.

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

ТАЧКА: 19.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''

Зрењанин за 2021. годину са Извештајем овлашћеног ревизора

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
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1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији програма пословања ЈКП “Пијаце и
паркинзи”, Зрењанин за 2021. годину, број 359/1 од 11.03.2022. године са Извештајем
овлашћеног ревизора, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној
дана 22.03.2022. године под бројем: 9/2-1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

Извештај о реализацији програма пословања се прилаже Изводу из записника и
чини његов саставни део.

ТАЧКА: 20.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Градска топлана''

Зрењанин за 2021. годину са Извештајем независног ревизора

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 реализацији програма пословања ЈКП “Градска
топлана”, Зрењанин за 2021. годину, број 2745/1 од 27.04.2022. године са Извештајем
независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, који је усвојио
Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 28.04.2022. године под бројем:
2784/1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈKП “Градска топлана” Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

Извештај о реализацији програма пословања се прилаже Изводу из записника и
чини његов саставни део.

ТАЧКА: 21.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка

ЈП ''Градска топлана'' 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 ЕШ ЕЊ Е
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1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка ЈП „Градска
топлана“ Зрењанин, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној
дана 28.04.2022. године под бројем: 2785/1.

2. Одлука о покрићу губитка коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се у
прилогу овог Решења и чини његов саставни део.

3. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- ЈП „Градска топлана” 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: 22.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду 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

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор ове организације на 61 седници
одржаној дана 05.04.2022. године, под бројем 340.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
-Туристичкој организацији града Зрењанин
-Одељењу за финансије
-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
-А р х и в и.

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

ТАЧКА: 23.
ПРЕДМЕТ: Извештај о пословању 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
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1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању Установе Резервати природе
Зрењанин за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Установе на седници
одржаној дана 31.03.2022. године под бројем: I-3-15/2022-569

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Установа “Резервати Природе” 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: 24.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' 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 Извештај о раду 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 14.02.2022. године, под
бројем 129/1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 25.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији Програма пословања Народног позоришта

''Тоша Јовановић'' 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
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1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања 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 15.03.2022. године, под бројем 168.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

Извештај о реализацији Програма пословања се прилаже Изводу из записника и
чини његов саставни

ТАЧКА: 26.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2021. годину

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је Кристина Видрач.

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. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2021. годину, у
датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног музеја Зрењанин, на седници
одржаној дана 31.03.2022. године, под бројем 01-300/1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Народном музеју Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 27.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''

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
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1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске народне библиотеке “Жарко
Зрењанин” Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор
Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, на седници одржаној дана
14.03.2022. године, под бројем 132.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 28.
ПРЕДМЕТ: Извештај о пословању 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. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Историјског архива Зрењанин за 2021.
годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Зрењанин, на
седници одржаној дана 10.03.2022. године, под бројем 230/2022.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Историјском архиву Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 29.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Културног центра 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 Извештај о раду Културног центра Зрењанин за 2021. годину, у
датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанин, на седници
одржаној дана 24.03.2022. године, под бројем 110/2022.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Културном центру Зрењанин,



23

- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 30.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду 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 Извештај о раду 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 28.02.2022.
године, под бројем 83.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Савременој галерији Уметничке колоније Ечка - Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 31.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду 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. УСВАЈА СЕ Извештај о раду 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 21.02.2022. године, под бројем
1-5-2/22.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин,
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- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 32.
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду 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 Извештај о раду 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 04.05.2022. године, под бројем 55100-75-
1/2022.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Центру за социјални рад града Зрењанина,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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

ТАЧКА: 33.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији Програма пословања 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

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања 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 11.03.2022. године, под бројем 550-
65/2022-1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост,
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- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

Извештај о реализацији Програма пословања се прилаже Изводу из записника и
чини његов саставни

ТАЧКА: 34.
ПРЕДМЕТ: Предлог Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма

пословања ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет

З А К Љ У Ч А К

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на прву измену Програма пословања ЈП “Градска
стамбена агенција” Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог
предузећа на седници одржаној дана 16.03.2022. године Одлуком број: 120/3.

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.

Одборница Дорина Гомбар је поднела усмену оставку на мандат одборника
након које је председник Скупштине дао паузу од 15 минута.

Након 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 утврђени дневни ред допуни следећим тачкама:

- ''Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
Дорине Гомбар'' и да то буде 36. тачка утврђеног дневног реда,

- ''Предлог Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка давања у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина'' и да то буде 37.
тачка утврђеног дневног реда,
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- ''Предлог Одлуке о присутпању изради Локалног акционог плана за родну
равнопаравност за период од 2022. до 2027. године'' и да то буде 38. тачка утврђеног
дневног реда,

- ''Предлог Решења о престанку мандата вд директора ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин'' и да то буде предпоследња тачка утврђеног дневног реда

- ''Предлог Решења о именовању в.д. директора ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин'' 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 утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о престанку мандата
одборника Скупштине града Зрењанина Дорине Гомбар'' и да то буде тачка 36.
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 престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Дорине Гомбар'' и
то је тачка 36. 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 Одлуке о изменама Одлуке о
покретању поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини града Зрењанина'' и да то буде тачка 37. 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 изменама Одлуке о покретању поступка давања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина'' и то је тачка 37. 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 Одлуке о приступању изради
Локалног акционог плана за родну равнопаравност за период од 2022. до 2027. године''
и да то буде тачка 38. 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 приступању изради Локалног акционог плана за родну равнопаравност за
период од 2022. до 2027. године'' и то је тачка 38. утврђеног дневног реда.
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Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда,
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Решења о престанку мандата
вд директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин'' 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
Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин'' 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 именовању в.д.
директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин'' 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 именовању в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин'' и то је последња
тачка утврђеног дневног реда.

Затим се наставило са радом по тачки 35. утврђеног дневног реда.

ТАЧКА: 35.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и избору председника и чланова Савета за

здравље

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 ЕШ ЕЊ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА

ЗДРАВЉЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље Скупштине града Зрењанина (у даљем тексту:
Савет).

II
У Савет се бирају:

ПРЕДСЕДНИК:
1. др Миле Ковачевић,
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
2. мр сц мед. др Предраг Матејин.

ЧЛАНОВИ:
3. мр сц мед. др Душан Сланкаменац,
4. др Игор Китареску,
5. Игор Достанић,
6. др Драган Тошић,
7. прим. мр сц мед. др Светлана Јовановић,
8. мр сц мед. др Зорица Ћулибрк, специјалиста физијатар,
9. др Вања Кункин,
10. др Милан Миљуш,
11. Лазар Ерне,
12. др Здравко Ждрале,
13. др Предраг Рудан.

III
Задаци Савета су:
- да разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница,
- да о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора

здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и
даје одговарајуће препоруке,

- да разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права
пацијената на територији града Зрењанина и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената,

- подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини града Зрењанина, министарству надлежном за послове здравља,
као и Заштитнику грађана,

- да обавља и друге послове у складу саопштим и посебним актима.

IV

Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета обављаће
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Зрењанина.

V
Ово Решење је коначно.

VI

Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

VII

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању и избору
председника и чланова Савета за здравље (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 34/16,
5/17, 26/17 и 8/19).

О б р а з л о ж е њ е
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Одредбом члана 38. став 1. Закона о правима пацијената (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 45/13 и 25/19 - др. закон) прописано је да заштиту права
пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе одређивањем лица које обавља
послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље, а
чланом 42. овог закона , прописано је, између осталог, да Савет за здравље образован у
јединици локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређују јединице локалне
самоуправе, поред задатака утврђених статутом, односно одлуком јединице локалне
самоуправе, обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, наведене у
закону. Савет за здравље поред представника локалне самоуправе, чине и представници
удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије јединице
локалне самоуправе, као и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено
осигурање.

Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст) утврђена је, између осталог, надлежност Скупштине града, а
чланом 128. став 1. Статута града Зрењанина регулисано је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.

Чланом 45. Пословника Скупштине града (Службени лист града Зрењанина'',
број 17/20 - пречишћени текст и 33/20), регулисано је, између осталог, да Скупштина
може образовати стална или повремена радна тела, ради разматрања и решавања
одређених питања из своје надлежности и да Скупштина као радна тела оснива
комисије и савете.

Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о образовању и
избору председника и чланова Савета за здравље.

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. Именованим члановима Савета,
2. Одељењу за финансије,
3. Одељењу друштвених делатности,
4. А р х и в и.

ТАЧКА: 36.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града

Зрењанина Дорине Гомбар

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
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О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је одборнику Скупштине града Зрењанина ДОРИНИ
ГОМБАР, престао мандат одборника даном подношења усмене оставке 20. маја 2022.
године.

2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и на званичној
интернет страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16- др.закон,
47/18 и 111/21 – др.закон), прописано је да Скупштина града, у складу са законом
обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) у члану 67.
став 1. тачка 9. прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које
је изабран, између осталог и ако поднесе оставку.

Одредбама члана 68. ст. 4., 5. и 6. наведеног Закона прописано је да одборник
може поднети оставку и усмено на седници скупштине, да се оставка не може опозвати
и да одборнику мандат престаје оног дана када поднесе оставку.

Одредбом члана 69. истог Закона је прописано да скупштина доноси одлуку
којом констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о
разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току односно на првој
наредној седници и да се одлука којим се констатује да је одборнику престао мандат
објављује на веб презентацији.

Према члану 70. ст. 1. и 2. наведеног Закона одборник којем је констатован
престанак мандата може поднети жалбу против одлуке скупштине о престанку мандата
у року од седам дана од дана доношења те одлуке и да се жалба подноси преко
скупштине, Управном суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.

Одборник Скупштине града Зрењанина Дорина Гомбар са коалиционе изборне
листе МЕТЛА 2020 – БОРБА ЗА ВОДУ, ВАЗДУХ, ЗЕМЉУ – Зоран Сандић, припадник
политичке странке ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ (ДСС) поднела је Скупштини
града Зрењанина оставку усмено на седници Скупштине дана 20. маја 2022. године, а
пре него што је истекло време на које је изабрана.

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: 06-67/22-I од 20.
маја 2022. године утврдила да је оставка одборника Дорине Гомбар поднета у складу са
законом и да постоје законски разлози за престанак мандата.

На основу изнетог, а у складу са прописаним роковима Скупштина града је
донела Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке одборник којем је констатован престанак мандата може
поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке,
преко Скупштине града Зрењанина.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
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1. Дорини Гомбар, Зрењанин, ул. Серво Михаља бр. 100,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина,
4. Одељењу за финансије,
5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
6. Архиви.

Председник је замолио Дорину Гомбар којој је престао мандат одборника да
напусти одборничко место.

ТАЧКА: 37.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка давања у

закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

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

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У

ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

ТАЧКА: 38.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о присутпању изради Локалног акционог плана за родну

равнопаравност за период од 2022. до 2027. године

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

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

О Д Л У К А
О ПРИСУТПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ

РАВНОПАРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2027. ГОДИНЕ

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

ТАЧКА: 39.
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ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата в.д. дирекрора
ЈКП ''Градска Топлана'' 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 ЕШ ЕЊ Е
О ПРЕСТАНКУМАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН

I

ИЛИЈИ СВИЛАРУ, дипл. економисти, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа “Градска топлана” 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.
Период обављања функције дужности директора не може бити дужи од једне године.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа и мора да испуњава све услове за именовање директора јавног
предузећа.

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, а чланом 128.
став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.

Чланом 38. Статута Статута Јавног комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 37/13, 34/16 и 34/21) прописано је,
између осталог, да оснивач може до именовања директора Предузећа по спроведеном
јавном конкурсу, да именује вршиоца дужности директора на период који не може бити
дужи од једне године. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа и мора да испуњава услове за
именовање директора јавног предузећа.

Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења опрестанку мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин.

На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Илији Свилару, Зрењанин,
2. Јавном комуналном предузећу “Градска топлана” Зрењанин,
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 40.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању в.д. директора

ЈКП ''Градска Топлана'' 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 ЕШ ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН

I

ЖАРКО ЂУРИЧИЋ, дипломирани машински инжењер, ИМЕНУЈЕ СЕ за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Градска топлана”
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.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има
директор јавног предузећа и мора да испуњава услове за именовање директора јавног
предузећа.

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.
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Чланом 38. Статута Јавног комуналног предузећа “Градска топлана” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 37/13, 34/16 и 34/21), утврђено је, између
осталог, да оснивач може до именовања директора Предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, да именује вршиоца дужности директора на период који не може бити дужи
од једне године. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која
има директор јавног предузећа и мора да испуњава услове за именовање директора
јавног предузећа.

Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Градска топлана”
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:
2. Жарку Ђуричићу, Зрењанин, 4. Јули 43/11,
2. Јавном комуналном предузећу “Градска топлана” Зрењанин,
3. А р х и в и.

Овим је дневни ред седнице исцрпљен.

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

Постављена су следећа одборничка питања:

ЗОРАН САНДИЋ

У хотелу ''Војводина'' је установљена награда ''Никола Тесла'', колико сам ја
упознат, иза које стоји приватна фирма из Новог Сада ''MEDIA INVENT''.

Наведена фирма је и до сада и шаком и капом делила награде у Зрењанину, по
Банату итд.

Како се ради о великом научнику, србину, светском човеку, постављам питање
да ли град Зрњанин стоји у неком облику иза тога као и да ли је град Зрењанин
финансирао нешто од наведеног?

МИРЈАНА ГРУЈИЋ

Какав је план реконструкције Карађорђевог парка, шта то подразумева, какав ће
његов изглед бити на крају реконструкције и који су рокови почетка и краја радова на
санацији парка, колика је укупна вредност радова и по фазама?
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МИЛАН ИВАНИЋ

1. Да ли надлежна предузећа града планирају обнављање једног од најстаријих
паркова у Зрењанину, Планкове баште ''Планкерт'' код Културног центра Зрењанина,
укључујући и реконструкцију ''Ротонде'' и других споменика и постоји ли могућност да
ЈКП '' Чистоћа и зеленило'' Зрењанин издвоји део остатка нераспоређене добити из
ранијих година (156.952.020,87 динара) за уређење зелених површина ове баште?

2. Да ли се и када планира уређење кошаркашког терена и дечијег игралишта у
улици Бригадира Ристића, Месна заједница '' Жарко Зрењанин''?

Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 12,45 часова.

СЕКРЕТАР ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Светлана Грујић Чедомир Јањић

ДВ/


