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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 22. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 12.07.2022. године у
згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.

Седници је, на почетку, присуствовало 42 одборника.

Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Данко Ђокић, Данијела
Мићевић, Александра Ђукић и Славко Шућуревић.

У току седнице приступили су одборници: Радмила Марковић Маћешић и
Радован Јазић.

Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Марко
Дупљановић, Бојан Костреш, Дубравка Краљ, Жељко Малушић, Александар Мартон,
Ружица Омаљев, Саша Савић, Немања Топић, Дејан Чапо, Светлана Вукобратовић
Новковић, Бојана Жмирић, Бижидар Коњик, Александар Коровљев, Елеонора
Манојловић, Мирослав Маркуш, Марко Мишкељин, Олгица Станков и Весна Цвијић.

Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура,
Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Милош Королија, начелник
Градске управе; Предраг Рађеновић, начелник Средњебанатског управног округа; Дејан
Дамјановић, Драган Вулешевић, др. Миле Ковачевић, Славиша Влачић, Маринел
Мендреа, Војислав Арсенов, Стојко Јожеф и Драган Ћапин чланови Градског већа;
Љиљана Пецељ Лубурић, Јелена Травар Миљевић и Јелена Драгић, начелници
Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, руководилац Службе у Градској управи;
Марија Димитријевић, заменик руководиоца Службе у Градској управи; Душан
Радишић, директор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин; Горан
Миливојев, представник ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин; Станислава
Јаношевић, представник ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин; Александар Мартинов,
директор ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин; Тања Живанов, директор Службе
ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин; Драган Стајић,
представник Јавног предузећа за урбанизам Зрењанин; Гордана Стоин, представник
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин; Милан Миљуш, в.д. директора
Апотеке 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 22.
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 20. седнице Скупштине града која је одржана дана
15.06.2022. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Извод из записника.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са 20. седнице Скупштине града одржане дана 15.06.2022. године и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДРЖАНЕ 15.06.2022. 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, Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин, ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин и Комисије
за персонална питања.

Пошто није било предлога за измену или допуну предложеног дневног реда,
председник је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након гласања
констатовао да је већином гласова усвојен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације
''Багљаш'' у Зрењанину

2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларни парк ''Solar
power plant theta'' у КО Меленци

3. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

4. Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

5. Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину

6. Извештај о реализацији програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам''
Зрењанин за 2021. годину

7. Предлог Решења о разрешењу в.д.директора Апотеке Зрењанин

8. Предлог Решења о именовању в.д. директора Апотеке Зрењанин

9. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке
организације Зрењанин
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10. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Туристичке
организације Зрењанин

11. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора ЈУ Спортски
објекти Зрењанин

12. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈУ Спортски
објекти Зрењанин

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изради Измене и допуне 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 ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ

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

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларни парк

''Solar power plant theta'' у КО Меленци

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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНИ ПАРК

''SOLAR POWER PLANT THETA'' У КОМЕЛЕНЦИ

Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини
његов саставни део.
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ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама

Статута 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

Р ЕШ ЕЊ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин која је донета на седници Управног одбора
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, број 1-27/22 одржаној дана 7. јуна
2022. године.

II

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

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

ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног

предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин 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 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 “Водовод
и канализација” Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на
седници одржаној дана 27.06.2022. године, Одлуком заведеном под бројем: 1998.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,
- А р х и в и.
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Извештај о реализацији програма пословања се прилаже Изводу из записника и
чини његов саставни део.

ТАЧКА: 5.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног

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

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

У расправи по овој тачки учествовао је Љубомир Ердељан.

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

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији програма пословања ЈКП “Чистоћа и
зеленило” за 2021. годину Зрењанин који је усвојио Надзорни одбор предузећа на
седници одржаној дана 30.06.2022. године, Одлуком заведеном под бројем: 01-16/21-3.

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

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

Председник је предложио да се на основу члана 73. став 3. Пословника
Скупштине града Зрењанина донесе закључак о измени утврђеног дневног реда тако да
се са истог скину:

- Тачка 7. ''Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Апотеке Зрењанин'' и

- Тачка 8. ''Предлог Решења о именовању в.д. директора Апотеке 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 следећом тачком:

- ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради
финансирања капиталних инвестиција'' 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,
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тако да се са истог скине тачка 7.: ''Предлог Решења о разрешењу в.д. директора
Апотеке Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са
наведеном 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 7. ''Предлог
Решења о разрешењу в.д. директора Апотеке 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 8.: ''Предлог Решења о именовању в.д. директора
Апотеке Зрењанин'' а да се остале тачке утврђеног дневног реда помере у складу са
наведеном 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 8. ''Предлог
Решења о именовању в.д. директора Апотеке Зрењанин'' и остале тачке утврђеног
дневног реда се померају у складу са наведеном изменом.

Председник је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника Скупштине
града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног дневног реда,
тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о измени Одлуке о
задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција'' 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
Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања
капиталних инвестиција'' и то је последња тачка утврђеног дневног реда.

Затим се наставило са радом по тачки 6. утврђеног дневног реда.

ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији програма пословања ''Јавног предузећа за

урбанизам'' 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 Извештај о реализацији програма пословања „Јавног
предузећа за урбанизам” Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор
предузећа на седници одржаној дана 29.06.2022. године, Одлуком заведеном под бројем:
5/10.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- „Јавно предузеће за урбанизам” 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: 7.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке

организације 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 ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

I

СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина, 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. 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 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 22. Статута Туристичке организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, Управни одбор има
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председника и четири члана, које именује и разрешава Скупштина града Зрењанина. У
Управни одбор именују се по један представник оснивача и представник запослених а
остали чланови именују се из реда научних и стручних лица из области туризма као и
из привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области
туризма.

Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина.

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. Именованом члану Управног одбора,
2. Туристичкој организацији града Зрењанина,
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Туристичке

организације 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 ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

I

ИВАНА БОГАРОШКИ, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора Туристичке
организације града Зрењанина, 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. 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 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.
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Чланом 26. Статута Туристичке организације града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да Надзорни одбор
има председника и два члана, које именује и разрешава Скупштина града Зрењанина. У
Надзорни одбор именују се један представник оснивача и један представник запослених
а преостали члан именује се из области туризма као и из привредних субјеката и других
организација које обављају делатност из области туризма.

Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању
члана Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина.

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. Именованом члану Надзорног одбора
2. Туристичкој организацији града Зрењанина,
3. А р х и в и.

ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора ЈУ Спортски

објекти Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

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

Р ЕШ ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

“СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН

I

ИМЕНУЈУ СЕ два члана Управног одбора Jавне установе “Спортски објекти”
Зрењанин,

ЧЛАНОВИ:
- НИКОЛА ТОРБИЦА, магистар наука у спорту, представник запослених,
-МИЛАНЖИВАНОВ, аутомеханичар, представник запослених.

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 36. став 1. тачка 12. 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 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 21. Статута Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 22/10, 5/11, 32/12, 29/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да је Управни одбор орган управљања Установе, да броји пет чланова, од којих
су три члана представници оснивача, а два члана чине запослени у Установи.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града
Зрењанина. Представници запослених именују се на предлог репрезентативног
синдиката Установе, а уколико он не постоји, на предлог већине запослених.

Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Jавне установе “Спортски
објекти” Зрењанин.

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

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

дана достављања овог Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Управног одбора из реда запослених,
2. Jавној установи “Спортски објекти” Зрењанин,
3. A р х и в и.

ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора

ЈУ Спортски објекти Зрењанин

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.

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

Р ЕШ ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

“СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН

I

ЈАСНА МОЉСКИ, правни техничар, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног
одбора Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин, као представник запослених.

II
Ово Решење је коначно.
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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. 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 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 24. Статута Jавне установе “Спортски објекти” Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', број 22/10, 5/11, 32/12, 29/13, 29/16 и 2/22) регулисано је, између
осталог, да Надзорни одбор Установе има три члана, од којих су два члана
представници оснивача, а један члан представник запослених у Установи. Председника
и чланове Управног одбора именује Скупштина града Зрењанина. Представници
запослених именују се на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико он
не постоји, на предлог већине запослених.

Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је
Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Jавне установе “Спортски
објекти” Зрењанин, 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. Именованом члану Надзорног одбора, представнику запослених,
2. Jавној установи “Спортски објекти” Зрењанин,
3. A р х и в и.

ТАЧКА: 11.
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

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА РАДИ

ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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Овим је дневни ред седнице исцрпљен.

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

Постављена су следећа одборничка питања:

ЗОРАН САНДИЋ

Коју врсту технологије ће фирма ''PANNONIAN WATER'' ДОО Београд
применити да би град Зрењанин добио 2024. године здраву пијаћу воду?

То много зависи од саме примене технологије.
Имао сам два краћа састанка са професором др. Божом Далмацијом и који је

можда најеминентнији стручњак за воде на територији Србије, који ми је рекао да
технологија осмозе не може дати здраву пијаћу воду.

МИРЈАНА ГРУЈИЋ

1. Да ли Pannonian water d.o.o. која је ћерка фирма Metita има међународне
референце у свету а пре свега у Европи, које су то државе и градови где Pannonian water
d.o.o. врши пречишћавање и испоруку пијаће воде?

Које међународне референце има фирма Pannonian water d.o.o.?
2. Шта је квалификовало Solar power planet theta и Саву Вујатова за израду плана

детаљне регулације соларног парка и које референце има тек основана фирма?

ЉУБОМИР ЕРДЕЉАН

Да ли се зна колика ће бити цена по кубику испоручене пречишћене и отпадне
воде како за грађане тако и за привреду, бар орјентационо?

Питање проистиче из саме сагласности коју је Скупштина дала на потписивање
Уговора између ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин с једне стране и
''PANNONIAN WATER'' ДОО Београд, а по питању обезбеђивања пијаће воде за
снабдевање града.

Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 10,35 часова.

СЕКРЕТАР ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Светлана Грујић Чедомир Јањић

ДВ/


